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PREFEITURA MUNICIPAL 

LEI N° 734/06, DE 26 DE JUNHO DE 2006 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAS::AO DA LEI ORCAJI:!ENTARIA DE 
2007 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, Estado do Espirito 
Santo, fa,o saber que a Camara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte 
Lei: 

DISPOSI(;AO PRELIMINAR 

Art. 1. Sao estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da 
Constituic;ao Federal, as diretrizes orc;amentckias do municipio de Atilio Vivacqua 
para exercicio de 2007, compreendendo: 

I - as metas e riscos fiscais; 

II- as prioridades e metas da administrac;ao pUblica municipal; 

III - a estrutura e organizac;ao do or~mento; 

IV - as diretrizes para a elabora~o e execuc;ao do on;amento do Municipio e 
suas alterac;Oes~ 

v - as disposic;Oes relativas a divida pUblica municipal; 

VI - as disposic;6es relativas as despesas do municipio com pessoal e 
encargos sociais; 

VII - as disposic;Oes sabre alterac;Oes na legislac;ao tributaria do municipio; 

VIII • as disposi,aes gerais. 

CAPiTULO I 
MET AS E RISCOS FISCAIS 

Art. 2. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 40 da Lei Complementar no 
101/00, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais das receitas, despesas, resultado 
primario, nominal e montante da divida pUblica para o exerdcio de 2007 (ana de 
referencia 2006), estao identificados nos Demonstratives I e VIII desta Lei, em 
conformidade com a Portaria no 471, de 31 de agosto de 2004 da Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

Art. 3. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 40, § 30 da Lei Complemen 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
101/00, de 04 de maio de 2000, determina que o anexo de riscos fiscais, em 
conformidade com a Portaria no 470, de 31 de agosto de 2004 da Secretaria do 
Tesouro Nacional, conforme transcrito a seguir: 

§ 1° Serao avaliados as passives contingentes e outros riscos capazes de 
afetar as contas pUblicas1 informando as providencias a serem tomadas1 case se 
concretizem. 

§ 2° Os munidpios com populac;ao inferior a cinqOenta mil habitantes, estao 
obrigados par for>a do art. 63, inciso Ill, da LRF, a partir do exercicio de 2005, a 
elaborar o Anexo de Metas Fiscais de que trata ao art. 4°, § 10, na forma definida 
na Portaria n° 471/2004 da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Art. 4. A Lei On;amentilria anual abrangera as Entidades da Administrac;ao Direta, 
dos Poderes e entidades da Administra~o Indireta, constitufdas pelas autarquias, 
funda~Oes, fundos especiais do munidpio. 

Art. 5. Os anexos de Metas Fiscais referidos no art. 2° desta Lei constituem-se dos 
seguintes: 

Demonstrativo I - Metas Anuais; 
Demonstrativo IV - Evolu~ao do Patrim6nio Liquido; 
Demonstrativo V - Origem e aplica!;ao dos Recursos Obtidos com a 

Aliena!;iio de Ativos; 
Demonstrativo VI - Avaliac;io da situac;io financeira e atuarial do 

regime prOprio da previdt!ncia dos servidores pliblicos; 
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensac;io da RenUncia de 

Receita; 
Demonstrativo VIII Margem da Expansao das oespesas 

Obrigatorias de Carater Continuado. 

ParcJgrafo Unico - Os demonstratives referidos neste artigo serao apurados 
em cada unidade gestora e sua consolida~;ao constituira nas Metas Fiscais do 
municipio. 

Art. 6. Os anexos de riscos fiscais referidos no art. 30 desta Lei constituem-se dos 
seguintes: 

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providi!ncias. 

DEMONSTRATIVO I 
MET AS ANUAIS 

Art. 7. Em cumprimento ao § 1°, do art. 4o, da Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF, o Demonstrative I - Metas Anuais, sera elaborado em valores correntes e 
constantes, relatives as receitas, despesas, resultado primilrio, nominal e montante 
da dfvida publica, para o exerdcio de refer€mcia (2007) e para as dais ~ 
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(2008 e 2009). 

§ 1 o Os valores correntes do exercicio de 2007 serao coincidentes com o 
orc;amento ja aprovado. Os valores constantes utilizam o parametro indice Oficial 
de infla<;ao Anual, dentre os sugeridos pela Portaria n°471/2004-STN. 

§ 20 Os valores da coluna "% PIB .... serao cafculados mediante a aplica<;ao do 
calculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100. 

§ 3•0s valores correntes dos exercicios de 2008 e 2009 deverao levar em 
considera~o a previs§o de aumento au redu~o das despesas de caritter 
continuado, resultantes da concessao de aumento salarial 1 incremento de 
programas ou atividades incentivadas, inclusao au elimina<;ao de programas, 
projetos ou atividades. Os valores constantes e o percentual do PIB serao 
calculados de forma identica aos calculos do exercicio de 2007. 

DEMONSTRATIVO IV 
EVOLU<;AO DO PATRIMONIO LIQUIDO 

Art. 8. Em obediencia ao § 20, inciso III, do Art. 40 da LRF, o Demonstrative IV -
Evolw;ao do PatrimOnio Liquido deve traduzir as variat:Oes do PatrimOnio de cada 
Ente do municipio e sua consolidac;ao. 

§ 1° De acordo com o exemplo da 4• Edi~ao do Manual de Elabora<;ao, 
aprovado pela Portaria no 471/2004-STN o comparative solicitado refere-se aos 
exercicios de 2005, 2004 e 2003. 

§ 2° 0 Demonstrative apresentaril em separado a situac;ao do PatrimOnio 
Uquido do Regime Previdenciilrio. 

DEMONSTRATIVO V 
ORIGEM E APLICA<;AO DOS RECURSOS OBTIDOSCOM A ALIENA<;AO DE 

ATIVOS 

Art. 9. 0 § 20, inciso III, do Art. 40 da LRF, que trata da evolu<;ao do patrimonio 
lfquido, estabelece tambem, que os recursos obtidos com a alienac;ao de ativos que 
integram o referido patrim6nio, devem ser reaplicados em despesas de capital, 
salvo se destinada par lei aos regimes de previdEmcia social, geral au prOprio dos 
servidores pliblicos. 0 Demonstrative V - Origem e Aplica~ao dos Recursos Obtidos 
com a Alienac;ao de Ativos estabelecem de onde foram obtidos as recursos e onde 
foram aplicados. 

§ 1° De acordo com o exemplo da 4° Edi~ao do Manual de Elaborac;ao, 
aprovado pela Portaria no 471/2004-STN o comparative solicitado refere-se aos 
exercicios de 2005, 2004 e 2003. 

§ 2° 0 Demonstrative apresentaril em separado a situac;ao do Patrim6nio 
Uquido do Regime Previdenciilrio. 
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DEMONSTRATJVO VI 

AVALIA~AO DA SITUA~AO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PROPRIO 
DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLJCOS 

Art. 10. Em razao do que estil estabelecido no § 2°, incise IV, a linea "a", do Art. 
4o, da LRF1 o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orc;amentilrias 
- LD01 devera canter a avaliac;ao da situac;ao financeira e atuariaf do regime prOprio 
dos servidores municipais, nos trE!s Ultimos exercfcios. 0 Demonstrative VI -
Receitas e Despesas Previdenciilrias do RPP51 seguindo o modele da portaria no 
471/2004-STN, estabelece um comparative de Receitas e Despesas Previdenciarias, 
terminando par apurar o Resultado Previdenciilrio e a Disponibilidade Financeira do 
RPPS. 

DEMONSTRATIVO VII 
ESTIMATIVA E COMPENSA~AO DA RENUNCIA DE RECEITA 

Art. 11. Conforme estabelecido no§ 20, incise V, do Art. 40, da LRF, o anexo de 
Metas Fiscais deveril canter urn demonstrative que indique a natureza da renUncia 
fiscal e sua compensac;ao, de maneira a nao propiciar desequilibrio das contas 
publicas. 

§ 1° A renUncia cempreende incentives fiscais, anistia, remissao, subsfdio, 
credite presumido, cencessae de isenc;ao, alterac;ae de alfquota au medificac;ao da 
base de cillcule e outros beneficios que correspondam a tratamento diferenciade. 

§ 2° A compensac;ao sera acompanhada de medidas provenientes de 
aumente da receita, preveniente da elevac;ao de aliquotas, ampliac;ao da base de 
cillculo, majorac;ao ou criac;ao de tribute ou contribuic;ao. 

§ 3° 0 periodo sugerido no Demonstrative da Portaria no 471/2004-STN e 
de 2006, 2007 e 2008. 

DEMONSTRATIVO VIII 
MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER 

CONTINUADO 

Art. 12. 0 Art. 17, da LRF, considera obrigat6ria de carilter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provis6ria ou ato administrative normative que 
fixem para o ente ebrigac;ao legal de sua execuc;ao par urn perfodo superior a dais 
exercfcios. 

Pan!Jgrafo Unico - 0 Demonstrative VIII - Margem de Expansao das 
Despesas de Carilter Continuado, destina-se a pennitir possfvel inc1usao de 
eventuais programas, projetos eu atividades que venham caracterizar a criac;ao de 
despesas de carilter continuado. 

MEMORIA E METODOLOGIA DE CALCULO DAS MET AS ANUAIS DE REC 
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DESPESAS, RESULTADO PRIMARIO, RESULT ADO NOMINAL E MONTANTE DA 

DIVIDA PUBLICA 

METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS MET AS ANUAIS DAS 
RECEITAS E DESPESAS 

Art. 13. 0 § 20, incise II, do Art. 40, da LRF, determina que o demonstrative de 
Metas Anuais seja instrufdo com memoria e metodologia de calculo que justifiquem 
as resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos tres exercfcios 
anteriores, e evidenciando a consistencia delas com as premissas e as objetivos da 
politica econOmica nacional. 

§ 1° De conformidade com a Portaria no 471/2004 da Secretaria do Tesouro 
Nacional, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores 
arrecadados na receita realizada e na despesa executada em 2004 e 2005 e das 
previsoes para 2006 ja orc;adas e 2007, 2008 e 2009 projetadas. 

§ 2° A demonstra,ao visual da varia.ao percentual dos valores de cada ana 
servira para orientar a proje.ao da fixa,ao de valores para 2007, 2008 e 2009. 

METODOLOGIA E MEMORIA DE cALCULO DA MET AS ANUAIS DO 
RESULTADO PRIMARIO 

Art. 14. A finalidade do conceito de Resultado Prim.3rio e indicar se as niveis de 
gastos on;ament.3rios sao compativeis com sua arrecada~ao, ou seja, se as receitas 
nao-financeiras sao capazes de suportar as despesas nao financeiras. 

§ 1° A base de dados para a elabora,ao deste demonstrative, utilizara 
valores de receita arrecadada e despesa realiza nos exercicios de, 2004 e 2005 e 
das previsoes para 2006 ja orc;adas e 2007, 2008 e 2009 projetadas. 

§ 2° 0 calculo da Meta de Resultado Primario devera obedecer a 
metodologia estabelecida pelo Governo Federal, atraves das Portarias expedidas 
pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas as normas da contabilidade 
publica. 

METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS MET AS ANUAIS DO 
RESULTADO NOMINAL 

Art. 15. 0 calculo do Resultado Nominal devera obedecer a metodologia 
determinada pelo Governo Federal, com regulamenta~o pela Secreta ria do Tesouro 
Nacional. 

§ 1° 0 cillculo da Metas Anuais do resultado Nominal devera levar em conta 
a Divida consolidada, da qual devera ser deduzida o Ativo Disponfvel, mais Haveres 
Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultara na Divida Consolidada 
Lfquida, que somada as Receitas de Privatiza~5es e deduzidos as Passives 
Reconhecidos, resultara na Divida Fiscal Lfquida. 
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§ 2° A base de dados para a elabora~o do demonstrativo desta Lei, e 
constituida dos valores apurados nos exercicios de 2004 e 2005 e da projec;ao dos 
valores para 2006 ja orc;adas, 2007, 2008 e 2009 e as formulas de calculos 
extraidas da Portaria no 471/2004 da Secreta ria do Tesouro Nacional. 

METODOLOGIA E MEMORIA DE cALCULO DAS MET AS ANUAIS DO 
MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA 

Art. 16. Divida Publica e o montante das obrigac;5es assumidas pelo ente da 
Federac;ao. Esta sera representada pela emissao de tftulos, operac;Oes de cr€ditos e 
precat6rios judiciais. 

Paragrafo Unico -Tam bern utiliza a base de dados de Balanc;os e Balancetes 
para sua elabora~o, constitufda dos valores apurados nos exerdcios de 2003, 2004 
e 2005 e da proje<;ao dos valores para 2006, 2007, 2008 e 2009. 

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS PROVIDENCIAS 

Art. 17. Os riscos fiscais sao as possibilidades da ocorrencia de eventos que 
venham impactar negativamente nas contas pUblicas. 

Art. 18. Os riscos fiscais sao classificados em dais grupos, que sao as riscos 
orc;ament.3rios e os riscos da dfvida. 

Art. 19. Os riscos on;amentilrios referem-se a possibilidade de as receitas e 
despesas previstas nao se realizarem durante a execuc;ao do or~mento. Como 
casas de riscos on;amentarios podem citar: 

1-Arrecadac;§o de tributes menor do que a prevista no or~mento - frustrac;;ao 
na arrecadac;lio, devido a fates ocorridos posteriormente a e\aborac;ao da 
pec;;a on;amentaria e/ou restituic;;ao de determinado tribute nao previsto que 
constituem exemplos de riscos orc;;amentilrios relevantes. 

2-Restituic;;§o de tributes a maier que a prevista no Orc;;amento. 

3-Nfvel de atividade econ6mica, taxas de inflac;;§o e taxa de cambia - S§o 
variiJveis que tambem podem vir a influenciar no montante de recursos 
arrecadados sempre que houver desvios entre as projec;;Oes destas variaveis 
quando da elaborac;ao do orc;;amento e as valores observados durante a 
execuc;;ao orc;;amentiJria, assim como as coeficientes que relacionam os 
parametres aos valores estimados. 

Art. 20. Os riscos da dfvida referem-se a possfveis ocorrE!ncias, externas a 
administrac;ao, que em se efetivando resultarao em aumento do estoque da dfvida 
pUblica. sao verificados, principalmente, a partir de dais tipos de eventos. urn deles 
e relacionado com a administrac;ao da dfvida, ou seja, decorrem de fates com a 
variac;;ao das taxas de juros e de cambia em titulos vincendos. 0 segundo tipo sao 
os passives contingentes que representam dividas cuja existencia depende de 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
fatores imprevisfveis, tais como resultados dos julgamentos de processes judiciais. 

CAPITULO II 
DAS PRIORIDADES E MET AS 

DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 21. Em conson2incia com a art. 165, § 2o, da Constituic;ao Federaf, as metas e 
as prioridades para o exercicio de 2007 sao especificadas em conformidade com o 
Plano Plurianual 2006-2009, as quais terao preced€mcia na aloca~o de recursos na 
lei on;amentc3ria de 2007, nao se constituindo, todavia, em limite a programaQlo 
das despesas. 

§ 1° Os recursos estimados na Lei On;;:amentilria para 2007 serao 
destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos 
Anexos do Plano Plurianual nao se constituindo, todavia, em limite a programac;ao 
das despesas. 

§ 2° Na elabora~o da proposta orc;amentaria para 2007, o Poder Executive 
podera aumentar ou diminuir as metas fisicas estabelecidas nesta Lei, a fim de 
compatibilizar a despesa on;ada a receita estimada, de forma a preservar o 
equilibria das contas publicas. 

CAPITULO Ill 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAc;AO DOS ORCAMENTOS 

Art. 22. Para efeito desta Lei, entende-se par: 

I - Programa, o institute de organizat;2io da a~o governamental visando a 
concretizat;2io des objetivos pretendidos1 sendo mensurado par indicadores 
estabelecidos no plano plurianual; 

II - Atividade1 um instrumento de programac;2io para alcanc;ar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operat;Oes que se realizam de modo 
continuo e permanente, das quais resulta um produto necessaria a manuten~ao da 
at;ao de governo; 

III - Projeto, um instrumento de programa<;ao para alcanc;ar o objetivo de urn 
programa, envolvido um conjunto de operat;Oes, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para expansao e aperfei!;oamento da a~ao do 
governo ; e 

IV - Opera~ao Especial, as despesas que nao contribuem para a manuten~ao das 
a~Oes de governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contrapresta~ao 
direta sob a forma de bens au servit;os. 

§ 1° Cad a program a identificara as at;5es necessilrias para atingir os seus 
objetivos, sob a forma de atividade, projetos e opera~5es especiais, especificando 
os respectivos valores e metas, bem como as unidades or~amentilrias responsaveis 
pela realiza<;ao da a<;ao. 
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§ 2° As atividades, projetos e opera~Oes especiais serao desdobrados em 
subtftulos, especialmente para especificar sua localiza<;ao fisica integral ou parcial, 
nao podendo haver alterac;iio das respectivas finalidades e da denomina~ao das 
metas estabelecidas. 

§ 3° Cada atividade, projeto e opera~ao especial identificara a sub-func;iio as 
quais se vinculam. 

§ 4° As categorias de programac;iio de que trata esta Lei serao identificados 
no projeto de Lei or~amentaria per programas, atividades, projetos ou opera<;Oes 
especiais, e respectivas subtitulos com indica<;ao de suas metas fisicas. 

Art. 23. A Lei Or~amentaria Anual discriminara a despesa por unidades 
on;amenti3rias, detalhadas per categoria de programa~ao em seu menor nfvel com 
suas respectivas dota~Oes, especificando a esfera on;amentaria, a modalidade de 
aplica<;ao, a fonte de recursos, o identificador de usa, e os grupos de despesa 
conforme a seguir discriminados: 

1-pessoal e encargos socials; 

2-juros e encargos da divida; 

3-outras despesas correntes; 

4-investimentos ~ 

5-inversOes financeiras, incluidas quaisquer referentes a constitui~ao ou 
aumento de capital de empresas; e 

6-amortiza~ao da divida. 

Art. 24. As metas fisicas serao indicadas em nivel de subtitulo e agregadas 
segundo os respectivos projetos e atividades, e constarao de demonstrative. 

Art. 25. A Lei Or~amentaria Anual compreendera a programa~ao do Poder 
Executive Municipal, seus fundos, 6rgaos, autarquias, inclusive especiais, e 
funda~oes instituidas e mantidas pelo Poder Publico. 

Art. 26. A Lei Or~amenti3ria discriminara em categorias de programac;ao espedficas 
as dota~5es destinadas: 

1-a concessao de subvenc;Oes econ6micas e subsfdios; 

11-ao pagamento de precat6rios judiciaries, indenizac;Oes trabalhistas, 
indenizac;5es judiciais estadual e federal e as determina~Oes judiciais 
relativas a fornecedores, que constarao das unidades orc;amentclrias 
responsilveis pelos debitos ; e 
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III·as despesas com publicidade, propaganda e divulgac;ao oficial. 

Art. 27. 0 projeto de lei on;amentilria que o Poder Executive encaminhara a 
Camara Municipal e a respectiva lei seril constitulda de: 

1-texto da lei; 

11-quadro on;amentckio consolidado; 

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

IV-discrimina~ao da legisla~ao da receita e da despesa, referente a Lei 
on;amentckia. 

§ 1° Os quadros on;amentilrios a que se refere o incise II deste artigo, 
incluindo os complementos referenciados no art. 22, incise III, da Lei n° 4320, de 
17 de marc;o de 1964, sao os seguintes: 

I-evolw;ao da receita segundo as categorias econOmicas e seu 
desdobramento em fontes; 

II-evolur;ao da despesa, segundo as categorias econOmicas e grupos de 
despesa; 

III-resume das receitas do orc;amento, par categoria econOmica e origem 
dos recursos; 

IV-resumo das despesas do orc;amento, par categoria econOmica e origem 
dos resumes ; 

V-receita e despesa, conforme o Anexo I da Lei n° 4320, de 1964, e suas 
altera~Oes; 

VI-despesas do orr;amento, segundo o 6rg.3o, par grupo de despesa e fonte 
de recursos; 

VII-despesas do orc;amento segundo a funr;ao, sub-func;ao, programa, e 
grupo de despesa; 

VIII-programac;ao referente a manutenr;ao e ao desenvolvimento do ensino, 
nos termos do art. 212 da Constituir;.3o, em nfvel de 6rg.3o, detalhando 
fontes e valores par categoria de programac;ao; 

IX-resumo das fontes de financiamento e da despesa do orr;amento de 
investimento, segundo 6rg.3o, funr;ao, sub-funr;ao e programa; 

X-fontes de recursos par grupo de despesas; e 
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§ 2o A mensagem que encaminhar o projeto de lei on;ament<3ria conten3: 

1-justificativa da estimativa e da fixac;ao, respectivamente, dos principais 
agregados da receita e da despesa. 

§ 3° 0 Poder Executive disponibilizara ate trinta dias ap6s da aprovac;ao do 
projeto de lei or~menti3ria1 podendo ser por meios eletr0nicos1 as demonstratives 
contendo as seguintes informac;Oes complementares; 

l-as categorias de programa~ao constantes da proposta or~amentaria 
consideradas como despesa financeira para fins de <:alculo do resultado 
primclrio; 

11-a despesa com pessoal e encargos sociais, par Poder, 6rg.3o e total, 
executada nos Ultimos tres anos, a execuc;ao provavel em 2006 e o 
programado para 2007, com a indicac;§o da representatividade 
percentual do total e por Poder em rela~ao a receita corrente lfquida, 
tal como definida na Lei Complementar 101/00 demonstrando a 
memOria de cillculo; 

III-a memOria de ciltcuto das estimativas : 

a)do gasto com pessoat e encargos socials, par 6rgao, e no exerdcio, 
explicitando as hip6teses quanta ao crescimento vegetative, concursos 
pUblicos, reestruturac;ao de carreiras, reajustes gerais e espedficos e ao 
aumento ou diminui<;.3o do nUmero de servidores; 

IV-a memOria de cillculo da estimativa das despesas com amortiza<;ao e com 
juros e encargos da divida pUblica; 

v-a situa<;ao observada no exerdcio de 2006 em rela<;ao aos limites e 
condi<;Oes de que trata o art. 167, incise III, da Constitui<;2io; 

Vl-o demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 
101, de 2000, destacando-se os principals itens de: 

a)imposto; 

b)contribui<;Oes socials; 

c)taxas; 

d)concess5es e permissOes. 

VII-a evolu<;ao das receitas diretamente arrecadas nos tr6s Ultimos anos, par 
6rgao e unidade or<;amentaria, a execuc;ao provilvel para 2006 e a 
estimativa para 2007, separando-se, para estes dais Ultimos a 
de origem financeira das de origem nao-financeira. 
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VIII-a memOria de ci31culo das estimativas m€s a m€s: 

a) das receitas pr6prias municipals administradas, destacando os efeitos da 
varia~ao do lndice de pre~OS1 das alterat;Oes da legisla~ao e dos demais fatores que 
contribuam para as estimativas; 

IX-a metodologia e a memOria de cillculo da receita corrente liquida prevista 
na proposta or~amenti3ria; 

x-a memOria de calculo da reserva de conting€ncia; 

XI-a realizac;;ao das ac;5es que constituem despesas obrigat6rias de carilter 
continuado, de que trata o art.17, da Lei Complementar n° 101, de 
2000; 

§ 4° Os valores constantes dos demonstratives previstos no § 3° serao 
elaborados a pre~os da proposta o~amentaria, explicitada a metodologia utilizada 
para sua atualizac;ao. 

§ 5° Os demonstratives e informac;Oes complementares exigidos par esta Lei 
identificarao, logo a baixo do respective tftulo, o dispositive a que se referem. 

Art. 28. A lei orc;amentc3ria poderil canter c6digo classificador em todas as 
categorias de programac;ao, que identificara se a despesa e de natureza financeira 
ou nao- financeira, de acordo com a metodologia de calculo das necessidades de 
financiamento. 

CAPITULO IV 
DAS DIRETRIZES PARA ELABORACAO 

Das Diretrizes Gerais 

Art. 29. Fica o Poder Executive autorizado, nos termos da Constituic;ao Federal, a: 

1-abrir cr€ditos adicionais suplementares at€ o limite de 50% (cinqOenta por 
cento) do or~mento das despesas, nos termos da legisla~ao vigente; 

ll-transpor1 remanejar ou transferir recursos, sem pr€via autorizac;ao 
legislativa, nos termos do incise VI, do artigo 167, da Constituic;2io 
Federal; 

111-Suplementar por excesso de arrecadac;2io conforme disp5e artigo 430 com 
seus panlgrafos e incises da Lei 4. 320/64; 

Art. 30. A elabora~ao do projeto, a aprova"'o e a execu~ao da Lei Or~amentaria de 
2007 deverao ser realizadas de modo a evidenciar a transparencia da gestae fiscal, 
observando-se o prindpio da publicidade e permitindo-se o ample acesso da 
sociedade a todas as informac;Oes relativas a cada uma dessas etapas. 

' 
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Paragrafo (mica - Serao divulgados na Internet, ao menos: 

I-pelo Poder Executive, informa~Oes relativas a elabora~ao do projeto de lei 
orc;amentc3ria: 

a)as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3° da Lei 
Complementar no 101, de 2000; 

b)os limites inicial e final fixados para cada Poder e 6rgao; 

c)a proposta de lei on;amentaria, inclusive em versao simplificada, seis 
anexos, a programa<;ao constante do detalhamento das ac;Oes e as 
informac;5es complementares; 

Art. 31. A elabora,ao do projeto, a aprova-"o e a execu-"o da lei or,amentaria de 
2007 deverao levar em conta a obtenc;ao de superilvit primilrio. 

§ 1° Durante a execuc;ao do on;amento mencionado no capitulo deste artigo, 
podera haver compensa,ao de eventual frustra,ao da meta do or~mento. 

§ 2° A mensagem que encaminhar o projeto de lei or~amentilria anual a 
Camara Munic'1pal sera acompanhada de: 

I-mem6ria de calculo do resultado primilrio no projeto do on;amento; 
II-mem6ria de calculo do resultado nominal no projeto do on;amento; 

Art. 32. 0 projeto de lei on;amentilria poderil incluir a programa<;ao constante de 
propostas de altera,oes do Plano Plurianual 2006-2009, que tenham side objeto de 
projetos de lei especificos. 

Art. 33. A aloca-"o des m!ditos or~mentarios sera feita a fim de atender as 
necessidades diretamente constantes no presente projeto de Lei, pela execuc;ao das 
ac;Oes correspondentes. 

Art. 34. AIE!m de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocac;ao 
dos recursos na lei orc;amentilria e em seus creditos adicionais sera feita de forma a 
propiciar o centrale dos custos das ac;Oes e a avaliac;ao dos programas de governo. 

Art. 35. Na programa-"o da despesa nao poderao ser: 

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

11-incluidas despesas a titulo de Investimentos - Regime de Execu,ao 
Especial, ressalvados os casas de calamidade pUblica formalmente 
reconhecidos, na forma do art. 167, § 30, da Constituic;ao; 

III-transferidos a outras 
transferencla. 

unidades on;amentilrias os recursos recebidos par 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
Art. 36. Alem da observancia das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 
20 desta Lei, a lei on;amentilria e seus crE!ditos adicionais, observados o disposto 
no art.45 da Lei Complementar no 101, de 2000, somente incluirao projetos ou 
subtitulos de projetos novas se: 

I-tiverem side adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos 
subtftulos em andamento; 

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

III-a Comissao Municipal de Conserva~o do PatrimOnio PUblico atestarc3, em 
seu relat6rio bimestral, que as despesas de conserva~ao do patrimOnio 
publico municipal que foram plenamente atendidas. 

§ 1° Para fins de aplica~ao do disposto neste artigo, nao serao considerados 
projetos com titulos genE!ricos que tenham constado de leis on;amentilrias 
anteriores. 

Art. 37. Os recursos para compor a contrapartida de emprestimos internos e 
externos e para o pagamento de sinal, amortizac;ao, juros e outros encargos, 
observados os cronogramas financeiros das respectivas opera~Oes, nao poderao ter 
destina~ao diversa das referidas finalidades, exceto se comprovado 
documentadamente erro na aloca~ao desses recursos. 

PariJgrafo {mica - Excetua-se do disposto neste artigo a destinac;ao, mediante 
a abertura de crE!dito adicional, com prE!via autoriza~ao legislativa, de recursos de 
contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos socials, sempre 
que for evidenciada a impossibilidade da sua aplicat;ao original. 

Art. 38. E vedada a inclusao, na Lei Or~amentilria e em seus crE!ditos adicionais, de 
dotac;Oes a titulos de subvenc;Oes socials, ressalvadas, aquelas destinadas a 
entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que 
preencham uma das seguintes condi,Oes: 

1-sejam de atendimento direto ao pUblico, de forma gratuita, nas areas de 
assistencia social, saUde ou educac;ao, e estejam registradas no 
Conselho de Assisrencia Social- CNAS; 

11-sejam vinculadas as organiza~Oes internacionais de natureza filantr6pica, 
lnstitucional ou asslstencial; 

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

§ 1° Para habilitar-se ao recebimento de subvenc;Oes sociais, a entidade 
privada sem fins lucrativos deveril apresentar declarac;ao de funcionamento regular 
nos Ultimos cinco anos, emitida no exerdcio de 2006 par tres autoridades locais e 
comprovantes de regularidade do mandata de sua diretoria. 

§ 2° E vedada, ainda, a inclusao de dota!;Oes global a titulo de sub~ 
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sociais. 

Art. 39. E vedada a inclusao de dota~Oes, na lei or(;amentckia e em seus creditos 
adicionais, a titulo de "auxflios" para entidades privadas, as sem fins lucrativos, 
exceto as que sejam: 

I- de atendimento direto e gratuito ao pUbtico e vottadas para o ensino 
especial, ou representativas das comunidades escolares das escolas 
pUblicas estaduais e mun·lcipais do ensino fundamental au, 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 
par organismos internacionais au agencias governamentais 
estrangeiras; 

III- voltadas para as ac;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, constitufdos exclusivamente par 
entes pUblicos, legalmente instituidos e signataries de contrato de 
gestao com administrac;ao pUblica federal, e que participem da 
execuc;ao de programas nacionais de saUde; ou 

PariJgrafo Unico -Sem prejuizo da observancia das condic;Oes estabelecidas 
neste artigo, a inclusao de dotac;Oes na Lei Orc;amentilria e sua execuc;ao, 
dependerao, ainda, de: 

I- publicac;ao, pelo Poder Executive, de normas a serem observadas na 
concessao de auxflios, prevendo-se clclusula de reversao no caso de 
desvio de finalidades; 

II- identificac;ao do beneficickio e do valor transferido no respective convenio. 

Art- 40. A execu,ao das ac;5es de que se tratam artigos 24 e 25 fica condicionado a 
autorizac;ao espedfica exigida pelo caput do artigo 26 da Lei Complementar no 101, 
de 2000. 

Art. 41. A proposta orc;amentclria contera reserva de contingencia, constitufda 
exclusivamente com recursos do orc;amento, em montante equivalente a 1DJo (urn 
por cento) da receita corrente liquida. 

Art. 42. Os projetos de lei relatives a cr€!ditos adicionais serao apresentados na 
forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orc;amentilria anual. 

§ 1° Acompanharao as projetos de lei relatives a cr€ditos a icionais 
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exposil;Oes de motives circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as 
conseqOE!ncias dos cancelamentos de dota~Oes propostas sabre a execu~ao das 
atividades, dos projetos, das operac;oes especiais e dos respectivos subtitulos e 
metas. 

§ 2o Cada projeto de lei devera restringir-se a urn Unico tipo de credito 
adicional. 

§ 30 Nos cases de creditos a conta de recursos de excesso de arrecada~ao, 
as exposi~Oes de motiva~5es de motives de que tratam os §§ 1° e 20 deste artigo 
conterao a atualiza~ao das estimativas de receitas para o exerdcio. 

CAPITULOV 
AS DISPOSICOES RELATIVAS A DiVIDA PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 43. A Lei orc;amentaria de 2007 podera canter autorizac;ao para contrata<;ao de 
Operac;oes de Credito para atendimento a despesas de Capital, observado o limite 
de endividamento de ate lQO/o (deis par cento), da Receita Corrente Liquida 
apurada ate final do semestre anterior a data de assinatura do contrato, na forma 
estabelecida na LRF (30, 31 e 32 da LRF). 

Art. 44. A contratac;ao de operac;oes de credito dependera de autorizac;lio em Le1 
especifica (art. 32, Par<\grafo Unico da LRF). 

Art. 45. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislac;ao pertinente e 
enquanto perdurar o excesso, o Poder Executive obtera resultado primckio 
necessaria atraves de limita~ao de empenho e movimentat;ao financeira (art. 31, § 
1 o, II da LRF). 

CAPiTULO VI 
AS DISPOSICOES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNiciPIO COM PESSOAL 

E ENCARGOS SOCIAlS 

Art. 46. No exercicio de 2007, observado o disposto no art. 169 da Constituic;ao, 
somente podem ser admitidos servidores se: 

I-existirem cargos vagos a preencher; 

II-houver previa dota~o or~amentaria suficiente para o atendimento da 
despesa; 

Ill-for observado o limite de despesa de pessoal; 

Art. 47. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1 o, II, da Constituic;ao 
Federal/1988, ficam os Poderes Executive e Legislative autorizado as concessOes de 
quaisquer vantagens, aumentos de remunerac;ao, cria~o de cargos, empregos e 
func;5es, alterac;5es de estrutura administrativa, bern como admiss5es au 
contratac;5es de pessoal a qualquer tftulo desde que para atender o interesse 
pUblico e contratac;5es de Concurso PUblico, constantes de anexo esped i o do 
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projeto de Lei On;ament<3ria observada o disposto no art. 71 da Lei complementar 
no 101, de 2000. 

PartJgrafo Unico -Para o efeito das alterac;Oes mencionadas no caput, fica o 
Poder Executive autorizado a modificar o Estatuto do Servidor pUblico municipal, 
Estatuto do Magisterio e os Pianos de Carreira. 

Art. 48. 0 disposto no § 10 do art. 18 da Lei Complementar no 101, de 2000, 
aplica-se exclusivamente da legalidade dos contratos. 

PartJgrafo Unico -Nao se considera como substitui<;ao de servidores e 
empregados pUblicos, para efeito do caput, as contratos de terceirizacao relatives a 
execuc;ao indireta de atividades que, simultaneamente: 

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

II-nao sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas par plano de cargos do 
quadro de pessoal do 6rgao au entidade, salvo expressadisposic;§o legal em 
contrc3rio, au quando se tratar de cargo au categoria extinto, total ou 
parcialmente. 

Art. 49. Nos casas de necessidade temporilria de excepcional interesse pUblico, 
devidamente justificado pela autoridade competente, a Administrac;ao Municipal 
poderil autorizar a realiza<;ao de horas extras pelos servidores, quando as despesas 
com pessoal nao excederam a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF 
(art. 22, paragrafo unico, V d a LRF). 

Art. so. 0 Executive Municipal adotaril as seguintes medidas para reduzir as 
despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 
19 e 20 da LRF): 

I - eliminac;ao de vantagens concedidas a servidores; 
II - elimina<;ao das despesas com horas-extras; 
III - exonerac;ao de servidores ocupantes de cargos de comissao; 
IV- demissao de servidores admitidos em carilter temporc3rio. 

CAPITULO VII 
DAS DISPOSI<;OES SOBRE ALTERA<;OES NA LEGISLAc.\0 TRIBUTARIA 

Art. 51. A lei que conceda ou amplie incentive au beneffcios de natureza tributc3ria 
s6 sera aprovada au editada se atendidas as exigEmcias do art. 14 da Lei 
Complementar n° 101, de 2000. 

§ 1° Aplicam-se a lei que conceda au amplie incentive ou beneffcios de 
natureza financeira as mesmas exigencias referidas no caput, podendo a 
compensac;ao, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo menos 
periodo, de despesas em valor equivalente. 

< 
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§ 20 Para o efeito do cumprimento do artigo 14 da Lei complementar no 101 

de 2000, sera cobrado a divida ativa de todos as tributes municipals e demais 
contribuic;5es e taxas. 

Art. 52. 0 projeto de Lei On;ament6ria poderao ser considerados as efeitos de 
propostas de alterac;6es na legislac;ao tributilria e das contribuic;5es que sejam 
objeto de lei que esteja em tramitac;ao na Camara Municipal. 

§ 1° Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei 
on;amentilria: 

I· serao identificadas as propos1c;oes de alterac;oes na legislac;ao e 
especificada a receita adicional esperada, em decorrencia de cada uma 
das propostas e seus dispositivos; 

II- sera apresentada programac;ao especial de despesas condicionais a 
aprovac;§o das respectivas alterac;Oes na legislac;ao. 

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSI(:QES GERAIS 

Art. 53. 0 Poder Executive devera desenvolver sistema gerencial de aprovac;ao de 
despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ac;§o orc;amentaria. 

Art. 54. Caso sejam necessaries limitac;Oes dos empenhos das dotac;Oes 
orc;amentarias e da movimentac;§o financeira para atingir a meta de resultado 
primario, nos termos do art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 2000, prevista no 
art.17 desta Lei, sera fixado separadamente percentual de limitac;ao para a 
conjunto de "projetos", atividades e "operac;Oes especificas" e calculada de forma 
proporcional, excluidas as despesas que constituem obrigac;§o constitucional ou 
legal de execuc;ao. 

§ 1° Na hip6tese da ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o Poder 
Executive comunicara ao Poder Legislative Municipal, acompanhado da memOria de 
cillculo, das premissas, dos parametres e da justificac;ao do ate, a montante que 
cabera a cada um na limitac;ao do empenho e da movimentac;iio financeira. 

§ 2° A Camara municipal, com base na comunicac;iio de que trata o §lo, 
publicara ate estabelecido as montantes que, calculados na forma do caput, 
caberao aos respectivos 6rgaos na limitac;ao do empenho e movimentac;ao 
financeira. 

Art. 55. Para os efeitos do art.16 da Lei Complementar no 101, de 2000, entende: 

I-que as especificac;Oes nele contidas integrarao o processo administrative 
de que trata o art. 38 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, bern 
como os procedimentos de desapropria<;ao de im6veis urbanos a que 
se refere o § 30 do art. 182 da Constituic;i3o ; 
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11-como despesas irrelevantes, para fins do § 30, aquelas cujo valor nao 

ultra passe, para bens e servi~os, as limites des incises I e II do art. 24 
da Lei no 8.666, de1993. 

Art. 56. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar no 101, de 2000, 
considera: 

1-contraida a obriga~ao no momenta da formalizac;ao do contrato 
administrative au instrumento congenere; 

11-no case de despesas relativas a prestac;ao de servic;os jc3 existentes e 
destinados a manutenc;ao da administra~o pUblica, e considera-se 
como compromissadas apenas as prestac;5es cujo pagamento deva se 
verificar no exercicio financeiro, observado o cronograma pactuado. 

Art. 57. 0 Poder Executive Municipal devera elaborar e publicar ate trinta dias ap6s 
a publicac;;:ao da Le'1 On;amentaria de 2007, cronograma anual de desembolso 
mensa!, nos termos do art. so da Lei Complementar no 101, de 2000, com vista ao 
cumprimento da meta de resultado primilrio estabelecida nesta Lei. 

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

1-metas bimestrais de realizac;ao de receitas, conforme disposto no art. 13 da 
Lei Complementar n° 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por 
fonte de receita e par fonte de recursos ; 

Il-metas semestrais para o resultado primckio do On;amento ; 

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

Art. 58. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que 
viabilizem a execuc;ao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de 
dotac;ao on;amentaria. 

Pardgrafo Un;co -A contabilidade registraril as atos e fates relatives a gestae 
on;amenti3rio-financeiro efetivamente ocorrido, sem prejufzo das responsabilidades 
e provid€ncias derivadas da inobserv§ncia do caput deste artigo. 

Art. 59. Para fins de apreciac;ao da proposta on;amentc3ria, do acompanhamento e 
da fiscalizac;ao on;amentc3ria a que refere o art. 166, § 1°, incise II, da Constituic;ao 
Federal/1988, sera assegurado, ao 6rgao responsavel, o acesso irrestrito, para fins 
de consulta. 

Art. 60. Caso o projeto de Lei Orc;amenti3ria nao seja sancionado ate 31 de 
dezembro de 2006, a programa9lo dele constante poder<l ser executada em cada 
mes, ate o limite de 1/12 (urn doze avos) do total de cada dota~ao, na forma da 
proposta remetida a camara Municipal, enquanto a respectiva lei nao for 
sancionada. 
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-'RfHIHIOA MUNI<IOAt DE • 

Atilio Vivacqua'ES 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Art. 61. Para efeito do disposto no Artigo 29-A da Constituic;ao Federal/1988, na 
redac;ao dada pela Emenda Constitucional n° 25, o total do repasse mensal ao 
Poder Legislative sera de 8% (oito por cento), das receitas previstas na mesma 
Emenda, efetivamente arrecadados no exerdcio de 2006. 

Art. 62. As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos a qualquer titulo 
submeter-se-ao a fiscaliza.;ao do Poder concedente com a finalidade de verificar o 
cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

Art. 63. Fica o Poder Executive autorizado a criar comissao para estudar, avaliar e 
fazer projetos des pontes turfsticos da cidade para implantac;ao e criac;§o de areas 
verdes, parques e outros fins para o desenvolvimento cultural e turfstico da cidade. 

Art. 64. Fica o Poder Executive autorizado a promover e assinar Conv9nios com o 
Governo Federal, Estadual, atraves de seus 6rg§os da administrac;§o direta ou 
indireta, de competencia ou nao do municipio. 

Art. 65. Fica o poder executive autorizado a promover conv9nio com o Estado 
para melhoria da Seguranc;a PUblica no municipio. 

Art. 66. Fica Poder Executive autorizado elaborar o PDU - Plano Diretor Urbano do 
Municipio de Atilio Vivacqua. 

Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Atilio Vivacqua-ES, 26 de junho de 2006. 

HELlO HUb LIMA 
Prefeito Municipal 
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