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Dispöe sobre as diretr!zes orçamentárias para 
elaboraçao e execuçao da lei orçamentãria para 
•o exercIcio financeiro do ano 2016, e dà outras 
pro vidëncias. 

Edwanil de Oliveira, Prefeito do MunicIplo de Severinia, usando das 
atribuiçôes que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara 
Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

I rnSP0sIcOES PRELIMINARIES 

Art. 10.  Ficarn estabelecidas, nos termos desta Lel, as diretrizes orçamentárias do 
MunicIplo de SeverInia, rèlativas 	exercIcio financeiro de 2016, compreendendo: 

I - As orientaçôes sobre .elaboração e execução do orçamento 

Paragrafo ünico 
prioridades e 
dernonstrativos, 

CAPITULO I 

Art. 20  A. elaboração da 
Executivo, seus fundos e 
empresas pUblicas depen 

3des è metas da administracäo pUblica municipal; 

äes na Iegislacão tributária. municipal;. ...  

siçôes relativas a despesa corn pessoal;V As regras 

as na Lei de Responsabilidade Fiscal VI - Outras 

5es de gestão financeira. 

Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as 
etas da administração pUblica municipal, .e outros 
Dnstantes dos Anexos respectivos.. ............., .. 

DAS DIRETRIZES PAII4 A ELABOR çÄØ E 
ExEcucAo DO ORAMENTO 

SeçAoI 
Das Diretrizes Gerais 	 .. 

posta orçamentaria abrangera os Poderes Legsltivo, 
Jades da administração direta e indireta, assim como as 
es, observando-se os seguintes objetivos principals: 

a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social; 

II -As, 

HI - As 

IV- As 

determ 
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II - Municipalizar todo o ensino fundamental, da primeira a quarta 
série (se for o caso); 

Ill - Apolar estudantes carentes na realizaçãó do ensino médio e 
superior; 

IV - Promover o desenvolvimento econômico do Municipio; 

V - Reestruturar Os serviços administrativos; 

VI - Buscar major eficiência arrecadatória; 

VII - Prestar assistência a criança e ao adolescente;VIH - Melhorar a 

infraestrutura urbana. 

VIII - Ofe,recer assistência médica, odontolOgica e ambulatorial a 
populáçâo carente. 

Art. 30•  0 Projeto de Lei Orçamentaria será elaborado conforme as diretrizes fixadas 
nesta Let e as cabiveis riormas da Constttuição, da Let Federal n° 4.32.0, de 1964 e da 
Let de Responsabtltdadé Fiscal 

§ 10. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 

- o orçmento fiscal; 

II - 0 orçrnento de investtmento das empresas, 

	

Ill - o orca'mento da seguridade social 	 4 

§ 20  Os orcamentcs fiscal e da seguridade social discrimtnarão a receita em 
anexo proprio, conforme o Anexo I da Portaria Interministertal n° 163, de 2001 

§ 30. Os orçarnentos fiscal e da seguridade social, discriminarão a despesa, no 
mtnimo, ate o elemeflto econômtco, de acordo corn o artigo 15 da Let Federal n° 
4.320, de 1964;' • 

• 	 § 40 ; Caso o projéto de lei Orçaméntária seja elaboradó por sistema' dé 
processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos 
técnicos do Legislativp para as pertinentes funçôes.orçarnentárias deste 

SecAoJl 

	

D  DiretrizesEspecIficas 	,. . 	•, 	. 	•.;. ; 

Art 40  A proposta orçamentaria para o exercicio financetro de 2016, (Jbedecera as 
seguintes dispOSiçôes: 

-i cadaprograrna identificará as açôes necessárias para atingir Os 
seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operacoes 
espectais, nisso especiftcado valores e metas fisicas,
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II - corn finalidade idêntica a outras, da mesma espécie, as Atividades 
deverão observa igual código, independentemente da unidade 
orçamentária; 

III- a alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o 
controle de custos e a avaliacao dos resultados programaticos; 

IV- na estimativa da receita será considerada a atual tendência 
arrecadatória, as rnodificacoes na Iegislacão tributãria, bern como a 
perspectiva de evolução do PIB e da inflacão no ano seguinte. 

V - as receitas e despesas serâo orçadas a preços de juiho de 2016. 

VI- novos projetos terão dotação apenas se supridos os dernais, ora 
em andamento, e somente se atendidas as despesas de 
conservaçâo do patrimônio pUblico; 

Parágrafo ünico. Os projetos poderâo prever as etapas de execucao em 
cronogramas fIsico-financeiros. 

Art. 50  Para atendirnento dos ,artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos 
Poderes Legislativo e Executivo, bern como as entidades da administraçäo indireta, 
encaminharão ao Departamento de Contabifidade e Orcamento da Prefeitura 
Municipal (ou órgão equivalente) suas propostas parciais ate o dip 3,1 de agosto de 
2016.  

Art 60  A Lei Orçame9taria Anual contera reserva de contingência equivalente a 
0,10% da receita óorrentê lIquida, conforme o valor apurado nAnexo de, Riscos 
Fiscais que acompanha a presente lei 

Art. 70. Fica o. Poder Executivo autorizado, nos termos do art .. 167, ncisp.Vlda 
Constituição Federal, a realizar na execucâo Orcarnentaria Anual, ate o limite de 15% 
da despesa inicialmente 1  fixada, transposiçôes, remanejamentos e transferências de 
uma categoria de programacão para outra ou de urn ôrgãó orçamentário para óutro. 

Art. 80 . Nos moldes do art. 165, §8° da Constituicao e do art. 70,  I, da Lei 4.320/1964, 
a lei orçamentaria podera conceder, no maximo, ate 20% para abertura de creditos 
adicionais suplementares. 1' 

Art. 90. A concessão. de subvençôes sociais, auxIlios e contribuiçôes a !nstituiçoes 
privadas, que atuern nas areas de saUde, assistência social, educacão ecUlturà, 
dependerá de especIfica autorizaçâo legislativa, sendo calculada corn base em 
unidade de serviços prestados, obedecidos os padrães mmnirnos de. efickncia 
previarnente fixados pelo Poder Executivo. •.,..: ., . :;. 

jO;=Qqz-q QIihrrdInrIQ mn infr 	niihlir'r 

obedec;nd;a b;neficiáila as seguintesconcô;S: 

a) Finalidade nâo lucrativa; 

b) Atendimento direto egratuito ao publico, 
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C) 

Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual; 

d) Aplicaçâo na atividade-fim de, ao menos, 80% da receita; 

e) CQmpromisso de franquear, na Internet, demonstrativo 
qua drimestral de uso do recurso municipal repassado; 

F) Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, 
devidamente avalizada pelo controle interno e externo. 

§ 21  - Haverá rnanifestaçâo prévia e expressa da assessoria jurIdica e do 
controle intern  da Prefeitura, apOs visita ao local de atendimento. 

Art. 10. 0 custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 

- caso Se refiram a açOes de competência comum do Estado e da 
Uniâo,previstas no artigo 23 da Constituição Federal; 

II - apos celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento 
congênere. 

Paragrafo unico - Anexo a esta lei discriminara cada urn desses gastos 

Art. 11- As despésas de publicidade e propaganda e as corn obras decorrentes do 
orçamento participativo serão ambas destacadas em especIfica categoria 
programática, sob denothinaçâo que permita asua clara identificaçâo. ,. ... 

Art. 12 - Ficam proibidaasseguintes despesas:  

I - Novasobras, desde que bancadas pela paralisaçao das antigas, 

If - Pagamento, a qualquer titulo, a empresas privadas quo tenham em 
seu quadro societario servidor publico da ativa, 

Ill - Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes 
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices d -'on U990 
Civil - SINAPI, mantido e .. divUlgado, .naiitémpela Caixa 
Econômlca Federal e polo IBGE. :.. .. 

IV - Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissâo, 

V; Pagamento de sessôes extraordinarias aos Vereadores, 

VI - Pagarnento de verbas de gabinete aos.Vereadc.res; ... 

VII- Distribüição de agendas ;  chaveiros, buquês de flores, cartôes e 
cestasdé Natal entreoutros.brindes. 	. . 

VIII .. - Pagarnento de anuidade....de sevidpres.. em..cqs,h: 
profissIorals como OAB,CREA, CRC, enfre outros, 

& 
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Seçãoffl 
Da Execucao do Orcamento 

s após a aprovaçao do orcamento, o Poder Executivo 
câo financeira e o cronograma mensal de desembolso. 

o propostas em metas bimestrais, enquanto as desembolsos 
ntarão em metas mensais. 

lo financeira e a cronograma de desembolso poderão ser 
do exerciclo, conforme os resultados obtidos na execuçâo do 

da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, 
de empenho e da movimentaçao financeira. 

Art. 13. Ate trinta 
estabelecerá a Droa 

§ 10. As receitas 
financeiros se a 

§ 20. A programa 
revistos no decorn 
orçamento. 

Art. 14. Caso haja 
será determinada a 

§ 1 0. A restrição de que trata este artigo será fixada de forma proporcional a 
participaçao dosPoderes Legislativo e Executivo no total das dotacôes 
orçamentárias e dos créditos adicionais. 

§ 20. A limitaçâo será proporóional ao comprometimento da meta, sendo 
determinada por uniciade ôrçamentária. 

§ 30 . A limitacão de empenho e da movimentacâo financeira será ordenada pelos 
Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, par ato da 
Mesa e par decreto. 

§ 40. Excluem-se d. 
obrigação cohstitucic 

Art. 15. 0 Poder Leg: egisI 
publicacao da Lei Orcam 

.Parágrafo ünic 
despesas óorn 
mensais pará c 

Art. 16. Para Isentar 
aperfeiçoamento das aç 
valor nào ultrapasse, pat 
n° 8,666, de 1993-.. 

Art. 17. Os atos relativos 
que importem em renu 
Complementar n° 101, d 

limitacão de que trata este artigo as despesas alqsivas a 
ial e legal do MunicIpio 

tivo, por, ato da Mesa, estabelecerá ate trinta dias após a 
ntária de 2016, seu cronograma de desembolso mensal. 

0 cronograma de que trata este artigo coritemplar-al as 
ntés e as de capital, levando-se'em cbnta os dispndios 
alcance dos programas legislativos. - 

os procedimentos relativos a crlacão,  expansão ou 
as governamentais, considera-se irrelevante a despesa cujo 

bens e serviços, os limites do art 24 1e:11% da Lei Federal 

concessâo ou ampliação de incentivo ou benefIcio tributário 
ida. de receita deveräo obedecer as disposiçäes, dà' Lei 
4 de maio de 2000. 

Parágrafo Unico. Excluem-se as atos relativos ao cancelarnento:de.creditos 
inferiores abs custos de cobranca, bern coma descbnparapagametova 
vista do Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU), desde que os respectivos 
valores tenham composto a estimativa da receita. • 
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CAPIFULO Ill DAS PRIORIDADES E METAS 
Art. 18. As priöridades e metas para 2016 são as especificadas no Anexo que integra 
esta lei, as quais terão precedência na Lei Orçamentária de 2016. 

Parágrafo ünico. Acompanha esta Lei demonstrativo das acães relativas a 
despesas obrigatórias de carãter continuado de ordem legal ou constitucional, 
nos termos do art. 9 1 , § 21 , da Lei Complementar no ioi, de 2000. 

CAPITULO IV DAS ALTERAcOEs NA LEGISLAçAO TRIBUTARIA 

Art. 19. 0 Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre 
alteraçoes na legislação tributária, especialmente sobre: 

- revisão e atualização do Côdigo Tributârio Municipal, de forma a 
corrigir distorçôes; 

II- revogação das isencôes tributárias que contrariem o interesse pUblico 
e a justiça fiscal; 

Ill 	- revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos 
efetivos dos serviços prestados; 

IV 	- atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a it 
realidadel do mercado imobiliârio; 

V 	- aperfeiçoamento do sistema de fiscaJização, .cobranca,1 . 

execucac fiscat é arrecadação de tributos. 

CAPITULO.V DAS DIsPosIcOEs RELATIVAS A DESPESAS DR 
PESSOAL.. 	 . . 

Art. 20. 0 Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor 
piblico, nisso incluldo: 	i 	 . 	

. 	 . 	.. 	. 

1.. Concessão de vantagens bern como o aumentb oCii reajistè:da 
rerniineraçãó; . 	. •. 

1. 1. Criaçao, ocupação e extinção de cargos,. empre 	e. 

Ill. Criàção e alteração na estrutura de cargos, carreiras e salários; 

IV. Provimento de empregos em contràtaçäes emergenciais, reseitada 
a Iegislacão municipal vigente. 

Parágrafo Unico - As alteracoes autorizadas neste artigo depnderâo de 'sáldó 
na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender as projeçOes e 

	

acréscirnos da despésa comi pessoal.. 	.... 	.. '. 	. : . .: 	. 	. . ........... 
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CAPITULO VI DAS DISP0SIçOES GERMS 

Art. 21. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo corn 0 
cronograma de desemlolso mensal de que trata o art. 13 desta Lei, respeitado o limite 
estabelecido no art. 29-A da Constituiçao. 

§ 1 0. Caso 'a Lei Orcamentária tenha contemplado dotacôes superiores 
àquele limite constitucional, aplicar-se-a a necessária limitação de empenho 
e da movimentação financeira. 

§ 20 . Na hipOlese do § 1 0 , deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao 
Poder Legislativo, em ate sessenta dias do inFcio da execucão orçamentária. 

§ 30. Não elàborado o cronograma de desembolso mensal, Os recursos 
financeiros serâo repassados a razâo mensal de 1/12, aplicado sobre o total 
das dotaçôes orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, 
em qualquer Casa, 0 tim ite constitucional. 

Art. 22. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e corn o 
detaihamento estabeleciio na Lei Qrcamentaria Anual. 

Parágrafo ünico. Os projetos de tel relativos a créditos adicionais do Poder 
Legislativo, cm indicação dos recursos compensatôrios, serâo 
encaminhados a Câmara Municipal no prazo de ate tnnta dias, a contar da 
data do recebimrito dopedido pelo Poder Executivo.. 

0 

Art 23 0 sistema de controle interno do Poder Excuttvo sera responsável'bb lo 
controle de ,custos eavaliação dos resultados dos programas relacionados a: 
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Art. 24. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sançao ate o 
encerramento da sessão legislativa, a sua programaçao será executada, a cada mês, 
na proporcäo de ate 1/12 do total da despesa orcada. 

Art. 25. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposiçôes em contrário. 

Prefeitura Municipal de SeverInia, 18 de Agosto de 2015. 

EDWANIL DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

Eu Catia Cnstina Medeiros Ducati, na qualidade de Escriturária, restritivamente provi 0 

registro e publicaço na Secretaria da Prefeitura Municipal de SeverInia, em 
18IO8I2O15 

r 

CATIA CRSTINA EDEIROUCATI 
Escriturária 	. 	 .• 
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