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LEI N" 708/2005 

PREFEITURA MUNICIPAL 

- DE 05 DE JULHO DE 2005. 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAI;:AO DA LEI ORI;:AMENTARIA 
DE 2006 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 
faz saber que a Cfunara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

DISPOSII;:AO PRELIMINAR 

Art. 1° sao estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165 § 2°, da Constituiyao, as 
diretrizes on;amentarias do municipio de ATfLIO VIV ACQUA para exercicio de 2006, 
compreendendo: 

I- as prioridades e metas da adminis~ao pUblica municipal; 

II- a estrutura e organizayao do o~amento; 

III- as diretrizes para a elaborayiio e execwyfio do oryamento do Municipio e suas alterac;5es; 

IV- as disposiyOes relativas a divida pUblica municipal; 

V-as disposic;Oes relativas as despesas do municipio com pessoal e encargos sociais; 

VI- as disposiyOes sabre alterayOes na legisl~llo tribut:aria do municipio; 

VII- as disposiyOes gerais. 

CAPITULO! 
DAS PRIORIDADES E MET AS 

DA ADMINISTRAI;:AO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 2° Em consondncia como art. 165, § 2°, da Constitui~;ao Federal, as metas e as prioridades para 
o exercicio de 2006 sao especificadas em conformidade com o Plano Plurianual, as quais teriio 
precedencia na aloca((iio de recursos na lei or~;amentaria de 2006, nao se constituindo, todavia, em 
limite it programaj(iiO das despesas. 

CAPITULO II 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

DA ESTRUTURA E ORGANIZA!;AO DOS OR!;AMENTOS 

Art. 3° Para efeito desta Lei, entende-se por: 

I- Programa, o instituto de organi~OO da a~ao governamental vi san do a concretiza~ao dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual; 

II- Atividade, urn instrumento de program~§o para alcanyar o objetivo de urn prograrna, 
envolvendo urn conjunto de operayOes que se realizam de modo continuo e pennanente, das quais 
resulta urn produto necessaria a manutenyao da ayao de governo; 

III- Projeto, urn instrumento de program~o para alcanyar o objetivo de urn programa, envolvido 
urn conjunto de opera90es, limitadas no tempo, das quais resulta urn produto que concorre para 
expansao e aperfeiyoamento da ~00 do govemo ; e 

IV- Operayao Especial, as despesas que nfto contribuem para a manutenyiio das ~Bes de govemo, 
das quais nOO resulta urn produto, e niio geram contraprestac;ao direta sob a fonna de hens ou 
servic;os. 
§ 1° Cada programa identificaril as ~Oes necessarias para atingir os seus objetivos, sob a fotrna de 
atividade, projetos e operac;Oes especiais, especificando os respectivos valores e metas, bern como 
as unidades orc;amentarias responsAveis pela realizac;ao da ac;ao. 

§ 2° As atividades, projetos e operac;Oes especiais seriio desdobrados em subtitulos, especialmente 
para especificar sua localizac;ao fisica integral ou parcial, nao podendo haver alterac;ao das 
respectivas finalidades e da denominayao das metas estabelecidas. 

§ 3° Cada atividade, projeto e operac;ao especial identificarA a sub-func;ao as quais se vinculam. 

§ 4° As categorias de programa~ de que trata esta Lei serlio identificadas no projeto de lei 
orc;amentaria por programas, atividades, projetos ou operac;Oes especiais, e respectivas subtitulos 
com indicac;ao de suas metas fisicas. 

Art. 4° A Lei On;amentaria Anual discriminani a despesa por unidades oryamentarias, detalhadas 
por categoria de programac;ao em seu menor nivel com suas respectivas dotayOes, especificando a 
esfera orc;amentaria, a modalidade de aplicac;3o, a fonte de recursos, o identificador de uso, e os 
grupos de despesa confonne a seguir discriminados: 

1- pessoal e encargos sociais; 

2- juros e encargos da divida; 

3- outras despesas correntes; 

4- investimentos; 
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5- inversOes frnanceiras, incluidas quaisquer referentes a constituic8-o ou aumento de capital de 
empresas; e 

6- amortiza>iio da divida. 

Art. 5° As metas fisicas serfio indicadas em nivel de subtitulo e agregadas segundo os respectivos 
projetos e atividades, e constariio de demonstrative. 

Art. 6° A Lei Or!Yamentaria Anual compreendera a programa~ao do Poder Executive Municipal, 
seus fundos, 6rg3os, autarquias, inclusive especiais, e fundayOes instituidas e mantidas pelo Poder 
PUblico. 

Art. 7° A lei oryamentaria discriminanl. em categorias de programayao especificas as dotayOes 
destinadas: 

1- a concessao de subvenyOes econOmicas e subsidies; 

II- ao pagamento de precat6rios judiciais, indenizayOes trabalhistas, indeni~Oes judiciais 
estadual e federal e as determina~es judiciais relativas a fomecedores, que constarao das 
unidades oJYamentarias responsliveis pelos debitos ; e 

III- as despesas com publicidade, propaganda e divulgayao oficial. 

Art. 8° 0 projeto de lei on;:amentaria que o PIXler Executive encaminhanl a Cfunara Municipal e a 
respectiva lei sera constituida de : 

1- texto da lei; 

II- quadro orc;amentario consolidado; 

III- anexo do orc;amento discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei; 

IV- discriminac;ao da legislayao da receita e da despesa, referente a Lei orc;amentaria. 

§ I 0 Os quadros orc;amentirios a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos 
referenciados no art. 22, inciso III, da Lei 0° 4320, de 17 de marc;o de 1964, sao os seguintes: 

1- evolu'Yao da receita segundo as categorias econOmicas e seu desdobramento em fontes; 

II- evolu'Yao da despesa, segundo as categorias econOmicas e grupos de despesa; 

III- resumo das receitas do or~amento, por categoria economica e origem dos r~· 
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IV- resumo das despesas do ors:amento, por categoria econOmica e origem dos resumes ; 

V- receita e despesa, conforme o Anexo Ida Lei n° 4320, de 1964, e suas alteray6es; 

VI- despesas do oryamento, segundo o 6rgful, por grupo de despesa e foote de recursos; 

VII- despesas do oryamento segundo a funyao, sub-funy§o, programa, e grupo de despesa; 

VIII- programaylio referente a manutenyiio e ao desenvolvimento do ensino, nos tennos do art. 
212 da Constituiyao, em nivel de 6rg8o, detalhando fontes e valores por categoria de 
programayiio; 

IX- resume das fontes de financiamento e da despesa do oryamento de investimento, segundo 
6rgi!o, funl'i!o, sub-fun10ilo e programa; 

X- fontes de recursos por grupo de despesas; e 

§ zo A mensagem que encaminhar o projeto de lei oryamentAria contera: 
1- justificativa da estimativa e da fix~iio, respectivamente, dos principais agregados da receita 

e da despesa. 

§ 3° 0 Poder Executive disponibilizara ate trinta dias ap6s da aprov~ao do projeto de lei 
o~entaria, podendo ser por meios eletrOnicos, os demonstratives contendo as seguintes 
infonn~Ges complementares; 

1- as categorias de programac;ao constantes da proposta orc;amentiria consideradas como 
despesa fmanceira para fins de ca.Iculo do resultado primario; 

II- a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, Orgao e total, executada nos Ultimos 
tres anos, a execuc;ao prov8.vel em 2005 e o programado para 2006, com a indicayiio da 
representatividade percentual do total e por Poder em rel~ao a receita corrente liquida, tal 
como definida na Lei Complementar 101/00 demonstrando a memOria de ca.Iculo; 

III- a memOria de c8.lculo das estimativas : 

a) do gasto com pessoal e encargos sociais, por Orgao, e no exercicio, explicitando as hipOteses 
quanto ao crescimento vegetative, concursos pU.blicos, reestruturayiio de carreiras, reajustes 
gerais e especificos e ao aumento ou diminuic;OO do nllmero de servidores; 

IV- a memOria de ca.Iculo da estimativa das despesas com amortizac;iio e com juros e encargos 
da dfvida publica; 

V- a situac;ao observada no exercicio de 2005 em relayiio aos limites e condic;Oes d que trata o 
art. 167, inciso III, da Constitui¢o; 
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VI- o demonstrative da receita nos tennos do art. 12 da Lei Complementar n° 101, de 2000, 
destacando-se os principais itens de: 

a) impasto; 

b) contribuiyOes sociais; 

c) taxas; 

d) concessOes e permissOes. 

VII- a evoluyao das receitas diretamente arrecadas nos tres Ultimos anos, por 6rgao e unidade 
oryamentari.a, a execu~;ao provavel para 2005 e a estimativa para 2006, separando-se, para 
estes dais Ultimos anos, as de origem financeira das de origem niio-financeira. 

VIII- a memOria de ca.J.culo das estimativas m~s a roes: 

a) das receitas pr6prias municipais administradas, destacando os efeitos da variac;fio do indice de 
preyos, das alterayOes da legisl~Ro e dos demais fatores que contribuam para as estimativas; 

IX- a metodologia e a mem6ria de ca.lculo da receita corrente liquida prevista na propos'ta 
oryamentitria; 

X- a memOria de calculo da reserva de contingencia; 

XI- a realizayao das ac;:Oes que constituem despesas obrigat6rias de caniter continuado, de que 
trata o art.17, da Lei Complementar n' I 0 I, de 2000; 

§ 4° Os valores constantes dos demonstratives previstos no § 3° serao elaborados a prec;:os da 
proposta orc;:ament:aria, explicitada a metodologia utilizada para sua atualizac;:ao. 

§ 5° Os demonstratives e infonnac;:Oes complementares exigidos por esta Lei identificarao, logo 
abaixo do respective titulo, o dispositive a que se referem. 

Art. ~ A lei orc;:amentaria podera conter c6digo classificador em todas as categorias de 
programac;:ao, que identificara se a despesa e de natureza fmanceira ou nao- financeira, de acordo 
com a metodologia de calculo das necessidades de fmanciamento. 
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CAPiTULO III 
DAS DIRETRIZES PARA ELABORA<;:AO 

Das Diretrizes Gerais 

Art. 10. Fica o Poder Executive autorizado, nos tennos da Constitui<;ao Federal, a: 

I- realizar a contratayao de opera~Oes de cr6dito por antecipa'Yao de receita ate o limite de I 0% 
( dez por cento) da receita estimada, nos tennos da legislayao em vigor; 

II- realizar operayiio de cr6dito ate o limite 10% (dez por cento) da receita estimada, 
estabelecida pela legislayao em vigor, 

Ill- abrir cr6ditos adicionais suplementares ate o limite de 50% (cinqiienta por cento) do 
myamento das despesas, nos termos da legislayiio vigente; 

IV- transpor, remanejar ou transferir recursos, sem prCvia autori~iio legislativa, nos tennos do 
inciso VI, do artigo 167, da Constituiyi!o Federal; 

V- Suplementar por excesso de arrecadayao conforme dispOe artigo 43° com seus parflgrafos e 
incisos da Lei 4.320/64; 

Art. 11. A elaborayiio do projeto, a aprov~ao e a execuyiio da lei oryamentaria de 2006 deverfto ser 
realizadas de modo a evidenciar a transpatencia da gestao fiscal, observando-se o principia da 
publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as infonnay5es relativas a cada 
uma dessas etapas. 

ParAgrafo Unico. Seriio divulgados na Internet, ao menos: 

1- pelo Poder Executive, infonnay5es relativas a elaborayao do projeto de lei oryarnentiuia: 
a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3° da Lei Complementar 0° 101, de 2000; 

b) os limites inicial e final fixados para carla Poder e 6rgiio; 

c) a proposta de lei oryamentaria, inclusive em versao simplificada, seis anexos, a programayiio 
constante do detalhamento das 3¥0es e as inform~Oes complementares; 

Art. 12. A elaborayao do projeto, a aprovayao e a execuyAo da lei oryamentaria de 2006 deverao 
levar em conta a obtem;iio de superivit primario. 

§ 1° Durante a execuyao do oryamento mencionado no capitulo deste artigo, poderi haver 
compensaylio de eventual frustrayiio da meta do oryamento. 

§ 2° A mensagem que encaminhar o projeto de lei oryamentaria anual a Cfunara Municipal sera 
acompanhada de: 
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1- memOria de calculo do resultado prinuirio no projeto do orc;:amento; 
II- memOria de calculo do resultado nominal no projeto do oryamento; 

Art. 13. 0 projeto de lei myamentaria podeni incluir a program~ao constante de propostas de 
alte~Oes do Plano Plurianual2002-2005, que tenham sido objeto de projetos de lei especificos. 

Art. 14. A aloca~ao dos crCditos o~amentarios sera feita a fim de atender as necessidades 
diretamente constantes no presente projeto de Lei, pela execu~ao das a~Oes correspondentes. 

Art. 15. Aiem de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a aloca~ao dos recursos na 
lei oryamentaria e em seus creditos adicionais sera feita de forma a propiciar o controle dos custos 
das a~Oes e a avali~ao dos programas de govemo. 

Art.16. Na programa~iio da despesa niio poderiio ser: 

1- fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente 
instituidas as unidades executoras; 

II- incluidas despesas a titulo de Investimentos ~Regime de Execu~a.o Especial, ressalvados os 
casos de calamidade pUblica fonnalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3°, da 
Constitui~ao; 

III- transferidos a outras unidades oryament:arias os recursos recebidos por transferencia. 

Art. 17. Alem da observ3ncia das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2° desta Lei, a lei 
or~amentaria e seus cr6ditos adicionais, observados o disposto no art.45 da Lei Complementar n° 
101, de 2000, somente incluir3o projetos ou subtitulos de projetos novos se: 

I- tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtitulos em 
andamento; 

II- os recursos alocados viabilizarem a conclusao de uma etapa ou a obten~Y30 de uma unidade 
completa, considerando-se as contrapartidas. 

III- a Comissao Municipal de Conserva!Yao do PatrimOnio PUblico atestani, em seu relatOrio 
bimestral, que as despesas de conserv31Yiio do patrimOnio pUblico municipal que foram 
plenamente atendidas. 

§ 1° Para fins de ap1ica!Yiio do disposto neste artigo, na.o ser3o considerados projetos com titulos 
genericos que tenham constado de leis oryamentiui.as anteriores. 

Art. 18. Os recursos para compor a contrapartida de empr6stimos intemos e extemos e para o 
pagamento de sinal, amortiza~ao, juros e outros encargos, observados os cronogram financeiros 
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das respectivas oper~Oes, nao poderiio ter destinac;:iio diversa das referidas finalidades, exceto se 
comprovado documentadamente erro na alocayilo desses recursos. 

Par<igrafo Unico. Excetua-se do disposto oeste artigo a destinayiio, mediante a abertura de credito 
adicional, com previa autorizayiio legislativa, de rectu'Sos de contrapartida para a cobertura de 
despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade da sua 
aplic~iio original. 

Art. 19. E vedada a inclusao, na lei myament:aria e em seus creditos adicionais, de dotar;:Oes a titulos 
de subvenc;:5es sociais, ressalvadas, aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de 
atividades de natureza continuada, que preencharn uma das seguintes condic;:Oes: 

I- sejam de atendimento direto ao pUblico, de fonna gratuita, nas lireas de assistencia social, 
saUde ou educ~ao, e estejam registradas no Conselho de Assistencia Social- CNAS; 

II- sejam vinculadas as organiza~Oes internacionais de natureza filantr6pica, institucional ou 
assistencial; 

III- atendam ao disposto no art. 204 da Constitui~ao, no art. 61 do ADCT, bern como na Lei n° 
8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou 

§ 1° Para habilitar-se ao recebimento de subven~6es sociais, a entidade privada sem fms lucrativos 
deveci. apresentar declara~ao de funcionamento regular nos Ultimos cinco anos, emitida no exercicio 
de 2006 por tres autoridades locais e comprovantes de regularidade do mandate de sua diretoria. 

§ 2° E vedada, ainda, a inclusOO de do~Ges global a titulo de subven~5es sociais. 

Art. 20. E vedada a inclusao de do~Oes, na lei or~amentaria e em seus ctiditos adicionais, a titulo 
de "auxilios" para entidades privadas, as sem fms lucrativos, exceto as que sejam: 

I- de atendimento direto e gratuito ao pUblico e voltadas para o ensino especial, ou 
representativas das comunidades escolares das escolas pUblicas estaduais e municipais do 
ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade- CNEC; 

II- cadastradas junto a Secretaria Estadual ou Meio Ambiente, para recebimento de recursos 
oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agencias 
governamentais estrangeiras; 

III- voltadas para as a~Oes de saUde e de atendimento direto e gratuito ao pUblico, prestadas 
pelas Santas Casas de MisericOrdia e outras entidades sem fins lucrative, e que estejam 
registradas no Conselho Estadual ou Nacional de Assistencia Social; 

IV- cons6rcio intermunicipais de saUde, constituidos exclusivamente por entes pUblicos, 
legalmente instituidos e signataries de contrato de gestae com administra~ao pUbli federal, 
e que participem da execu~ao de programas nacionais de saUde; ou ' 
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Panigrafo Unico. Sem prejuizo da observfulcia das condi~5es estabelecidas neste artigo, a inclusao 
de dotay5es na lei on;:ament:aria e sua execu~ao. dependerao, ainda, de ; 

I~ publicayao, pelo Poder Executive, de normas a serem observadas na concessiio de auxilios, 
prevendo-se chiusula de reversiio no caso de desvio de finalidades; 

II- identificayiio do beneficiario e do valor transferido no respective convenio. 

Art. 21. A execu~ao das a~Oes de que se tratam artigos 24 e 25 fica condicionada a autorizas:ao 
especifica exigida pelo caput do artigo 26 da Lei Complementar n° 101, de 2000. 

Art. 22. A proposta on;:amentaria conteni reserva de contingencia, constituida exclusivamente com 
recursos do or'(amento, em montante equivalente a 1% (um por cento) da receita corrente 
liquida. 

Art. 23. Os projetos de lei relatives a creditos adicionais seriio apresentados na fonna e com o 
detalharnento estabelecido na lei o~arnentaria anual. 

§ I 0 Acompanhariio os projetos de lei relativos a creditos adicionais expos1~oes de motivos 
circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqUencias dos cancelarnentos de 
do~Oes propostas sobre a execu~ao das atividades, dos projetos, das opera~es especiais e dos 
respectivos subtitulos e metas. 

§ 2° Cada projeto de lei deveni restringir-se a urn Unico tipo de crCdito adicional. 

§ 3° Nos casos de creditos a conta de recursos de excesso de arrecad~ao, as expos1~oes de 
motiva~Oes de motivos de que tratam os § § 1° e 2° deste artigo conteriio a atualiza~ao das 
estimativas de receitas para o exercfcio. 

Art. 24. No exercfcio de 2006, observado o disposto no art. 169 da Constitui~ao, somente podem 
ser admitidos servidores se: 

I- existirem cargos vagos a preencher; 

II- houver prCvia dota9iio or~arnentaria suficiente para o atendimento da despesa; 

III- for observado o limite de despesa de pessoal; 

Art. 25" Para fms de atendimento ao disposto no art. 169, § 1", II, da Constitui~ilo Federal/1988, 
ficam autorizadas as concessOes de quaisquer vantagens, aumentos de remunera~ao, cria~ao de 
cargos, empregos e fun~5es, altera~Oes de estrutura de carreiras, bern como admissOes ou 
contrata90es de pessoal a qualquer titulo desde que para atender o interesse pUblico e con ta~ao de 
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Concurso PUblico, constantes de anexo especifico do projeto de lei oryament:aria observada o 
disposto no art. 71 da Lei complementar n° 101, de 2000. 

§ 1°. Para efeito das alteraiiiOes mencionadas no caput, fica o poder executive autorizado a modiflcar 
o estatuto do servidor pUblico municipal, estatuto do magisteries e os pianos de carreira. 

§ 2°. Fica o poder executive autorizado a promover alter3.0es na estrutura administrativa do 
municipio. 

Art. 26. 0 disposto no § I' do art. 18 da Lei Complementar n' 101, de 2000, aplica-se 
exclusivamente da legalidade dos contratos. 

Panigrafo Un:ico. Nao se considera como substitui~tiio de servidores e empregados pUblicos, para 
efeito do caput, os contratos de terceirizay3.o relatives a execu~iio indireta de atividades que, 
simultaneamente: 

1- sejam acess6rias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem area de 
competencia legal do 6rgao ou entidade; 

II- nao sejam inerentes a categorias ftmcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de 
pessoal do 6rgao ou entidade, salvo expressa disposiyao legal em contrario, ou quando se 
tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSI«;:OES SOBRE AL TERA«;:OES 

NA LEGISLA«;:AO TRIBUTAruA 

Art. 27. A lei que conceder ou amp liar incentivo ou beneficios de natureza tributaria s6 sera 
aprovada ou editada se atendidas as exigCncias do art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 2000. 

§ 1°- Aplicam-se a lei que concede ou amplia incentivo ou beneficios de natureza financeira as 
mesmas exigencias referidas no caput, podendo a compensayao de tributos, altemativamente, dar-se 
mediante o cancelamento pelo mesmo periodo, de despesas em valor equivalente. 

§ 2°- Para efeito do cwnprimento do artigo 14 da Lei complementar n°. 101, de 2000, sera cobrado 
a divida ativa de todos os tributes e demais contribuir;Oes e taxas. 

Art. 28. 0 projeto de lei oryamentaria podeni ser considerado para os efeitos de propostas de 
alter~es na legislac;ao tributaria e das contribuiy(Ses que sejam objeto de lei que esteja em 
tramitar;OO na Camara Municipal. 

§ 1 o Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei otyamentaria: 
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1- seriio identificadas as propos1~oes de altera¢es na legisla.yao e especificada a receita 
adicional esperada, em decorrencia de cada uma das propostas e seus dispositivos; 

II- sera apresentada programa~ao especial de despesas condicionais a aprova~ao das respectivas 
altera~tOes na legisla~ao. 

Art. 29. Fica o poder executive autorizado a proceder as modific~Oes necessarias no C6digo 
Tributario e criar as normas necessarias para atender o Estatuto da Cidade e criar p6los industrial e 
agricola no municipio. 

CAPITULOV 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 30. 0 Poder Executive deveni desenvolver sistema gerencial de aprovac;:ao de despesas, com o 
objetivo de demonstrar o custo de cada ~ao orc;:amentaria. 

Art. 31. Caso seja necessaria limitayOO do empenho das dotac;:Oes orc;:amentarias e da movimentayiio 
financeira para atingir a meta de resultado primario, nos termos do art. 9° cia Lei Complementar n° 
101, de 2000, prevista no art.17 desta Lei, sera fixado separadamente percentual de limita~ao para o 
conjunto de "projetos", atividades e "operat;Oes especificas" e calculada de forma proporcional, 
excluidas as despesas que constituem obriga~ao constitucional ou legal de execuyao. 

§ 1° Na hip6tese da ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicarli ao 
Poder Legislativo Municipal, acompanhado da memOria de clilculo, das premissas, dos parfunetros e 
da justi:fica~ao do ato, o montante que cabeni a cada urn na limitat;iio do empenho e da 
movimenta~ao financeira. 

§ 2° A Cfunara municipal, com base na comunic~ilo de que trata o § 1°, publicarli ato estabelecido 
os montantes que, calculados na forma do caput, caberiio aos respectivos 6rgilos na limi~iio do 
empenho e movimenta~iio fmanceira. 

Art. 32. Para as efeitos do art.16 da Lei Comp1ementar n' 101, de 2000, entende: 

1- que as especific~Oes nele contidas integrariio o processo administrativo de que trata o art. 
38 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, bern como as procedimentos de desapropriayiio 
de im6veis urbanos a que se refere o § 3° do art. 182 cia Constitui~Ao ; 

II- como despesas irrelevantes, para fins do§ 3°, aquelas cujo valor niio ultrapasse, para hens e 
serviyos, as limites dos incises I e II do art. 24 da Lei n' 8.666, de1993. 

Art. 33. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar n' 101, de 2000, consid~L 
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I- contraida a obriga¢o no memento da formaliza¢o do contrato administrative ou 
instrumento congenere; 

II- no caso de despesas relativas a prestayao de serviyos ja existentes e destinados a manutenyao 
da adminis~ao pUblica, e considera-se como compromissadas apenas as prestayOes cujo 
pagamento deva se verificar no exercfcio fmanceiro, observado o cronograma pactuado. 

Art. 34. 0 Poder Executive Municipal deveni elaborar e publicae ate trinta dias ap6s a publicayiio 
da Lei Oryament.iria de 2006, cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do art. go da Lei 
Complementar 0° 101, de 2000, com vista ao cumprimento da meta de resultado primario 
estabelecida nesta Lei. 

§ 1° 0 ato referente no caput e os que o modificarem conterao: 

I- metas bimestrais de realizayao de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei 
Complementar 0° 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por foote de receita e por 
fonte de recursos ; 

II- metas semestrais para o resultado prilruirio do Or.yamento ; 

III- demonstrative de que a programa~tiio atende a essas metas. 

Art. 35. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execu.yao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dota\:00 or~tamentaria. 

Paragrafo imico. A contabilidade registrarA os atos e fatos relatives a gest:ao or~tamentiui.o
financeiro efetivamente ocorridos, sem prejuizo das responsabilidades e providCncias derivadas da 
inobserv§ncia do caput deste artigo. 

Art. 36. Para fins de aprecia.yao cia proposta Of9amentaria, do acompanhamento e da fiscaliza9iio 
myamentaria a que refere o art. 166, § 1°, inciso II, da Constitui~ FederaV1988, seni assegurado, 
ao 6rgiio responsavel, o acesso irrestrito, para fins de consulta. 

Art. 37. Caso o projeto de lei or~tamentaria nao seja sancionado ate 31 de dezembro de 2005, a 
programa~tiio dele constante podeni ser executada em cada mCs, ate o limite de 1112 (urn doze avos) 
do total de cada dota9iio, na forma da proposta remetida a Cfunara Municipal, enquanto a respectiva 
lei nao for sancionada. 

Art. 38. Para efeito do disposto no Artigo 29-A da Constitui~ilo Federal/1988, na reda~ilo dada pela 
Emenda Constitucional 0° 25, o total do repasse mensal ao Poder Legislative sera de 8% (oito por 
cento ), das receitas previstas na mesma Emenda, efetivamente arrecadados no exercicio de 2005. 
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Art. 39. 0 Poder Executive Municipal devera elaborar e encaminhar junto a Projeto de Lei 
Or~amentaria, Anexo de Metas Fiscais em obediencia a portaria n° 4 71/2004 de 31 de agosto de 
2004. 

Art. 40. As entidades privadas beneficiadas com recursos pUblicos a qualquer titulo submeter-se-ao 
a fiscaliza~ao do Poder concedente com a fmalidade de verificar o cumprimento de metas e 
objetivos para os quais receberam os recursos. 

Art. 41. Fica o Poder Executive autorizado a criar comiss~ para estudar, avaliar e fazer projetos 
dos pontes turisticos da cidade para implanta~B.o e cria~§o de areas verdes, parques e outros a fins 
para o desenvolvimento cultural e turistico da cidade. 

Art. 42- Fica o poder executive autorizado a promover convenio com o Estado para melhoria da 
Seguraru;a PUblica no municipio. 

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Atflio Vivacqua, aos quatorze(05) dias do mes de julho(07) de 
dais mile cinco(2005). 

HELIOHU 
Prefeito Municipal 
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