
 

 

 
Estado do Espírito Santo 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
"Deus seja Louvado" 

 

  ATO DA MESA DIRETORA Nº 023/2016 

 

Aprova os procedimentos para elaboração 

da proposta e acompanhamento da 

execução do PPA, LDO, e LOA pela 

Câmara Municipal de Vila Velha. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do 

Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do artigo 26, da 

Lei Orgânica do Município de Vila Velha,  

R E S O L V E: 

Art. 1º Ficam aprovados os procedimentos para elaboração da proposta e acompanhamento 

da execução do PPA, LDO, e LOA pela Câmara Municipal de Vila Velha, em atendimento a 

Resolução nº 705, de 30 de março de 2015, que “Regulamenta o funcionamento do Sistema de 

Controle Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, estabelecido pela Lei nº 5.383/12”. 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, Vila Velha, 27 de junho de 2016. 

 

 

 

IVAN CARLINI 

Presidente 

 

 

 

 

JOEL RANGEL 

1º Secretário 

 

 

 

 

WEDSON BONELI 

2º Secretário 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO – 001/2016 
 

 

Dispõe sobre os procedimentos 

para elaboração da proposta e 

acompanhamento da execução do 

PPA, LDO, e LOA pela Câmara 

Municipal de Vila Velha/ES.   

 

 

Versão: 01  

Aprovação em: 27 de junho de 2016. 

Ato de aprovação: Ato nº 23/2016 da Mesa Diretora da CMVV. 

Unidade Responsável: Diretoria Financeira. 

 
 

I - FINALIDADE  
 

A presente Instrução Normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os procedimentos 

para realização de Planejamento e Orçamento da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 
II – ABRANGÊNCIA 
 

O Planejamento e Orçamento abrangem o Presidente da Câmara, a Mesa Diretora, os 

Vereadores e responsáveis pelos Setores Financeiro/Contábil e demais Unidades da Estrutura 

Organizacional no âmbito do Poder Legislativo Municipal. 

 

III – CONCEITOS 
 

1. Autoridade Administrativa:  
 

Chefe do Poder Legislativo Municipal. 
 

2. Ação: 
 

Instrumento de programação que visa combater a causa do problema que originou o 

programa, podendo ter características de investimento, de prestação ou de manutenção de 

serviços. 

 

3. Atividade: 
 

Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção 

da ação governamental.  

 

4. Projeto: 
 

Conjunto de operações limitadas no tempo e que concorrem para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação governamental, das quais resulta um produto. 
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5. Programas: 
 

É o instrumento de organização da atuação governamental que em um conjunto articulado de 

ações, pessoas e estruturas motivadas, concorrem pelo alcance de um objeto comum 

preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos no PPA, visando à solução de um 

problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 

 

6. Audiência Pública: 
 

A audiência pública é um dos instrumentos da transparência fiscal introduzida pela Lei 

Complementar nº 101/2000 – LRF, com o objetivo de permitir a participação da sociedade 

organizada nos processos de elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento 

governamental e na avaliação do cumprimento das metas fiscais fixadas para cada 

quadrimestre. Art. 9º, § 4º e 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

7. Planejamento Orçamentário:   
 

É o momento da organização das ações financeiras, definindo os objetivos a serem alcançados 

com planejamento para que os riscos do orçamento sejam minimizados, objetivando 

direcionar os rumos da Administração Pública, compreendendo as diretrizes e interações que 

relacionam o presente com o futuro.  O planejamento orçamentário se define através de três 

fases, são elas: Plano Plurianual, (PPA) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei de 

Orçamento Anual (LOA). 

 

8. Orçamento Público: 
 

É o instrumento de planejamento e execução das Finanças Públicas ligado à previsão das 

Receitas e fixação das Despesas Públicas. É um documento legal que contem a previsão de 

receitas e despesas de um governo em um determinado exercício. 

 

9. Orçamento Anual:  
     

Dispõe sobre a previsão de receita e a fixação da despesa, contendo programas de ação de 

governo e os diversos tipos de despesas necessárias para cada um desses programas. 

 

10. Receita Corrente Líquida - RCL: 
 

A RCL é estimada pelo Poder Executivo tomando como base a arrecadação dos últimos três 

anos, e se define pela somatória das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, 

agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, 

deduzidos nos municípios. 

 

11. Despesa de Capital: 
 

São os gastos realizados pela Administração Pública, cujo propósito é criar Bens de Capital, 

ou adquirir bens e investimentos. 
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12. Despesa Corrente: 
 

São gastos de natureza operacional e contínua da Administração Pública para a manutenção 

de suas atividades; representam a maior fatia das despesas e por este motivo necessitam de 

mais recursos públicos para saldá-las.  

 

13. Despesa Orçamentária:  
 

As despesas orçamentárias são despesas públicas discriminadas e fixadas no orçamento que 

para serem realizadas dependem de autorização legislativa e não podem se efetivar sem 

crédito orçamentário correspondente. 

 

14. Despesa Extra-Orçamentária: 
 

A despesa extra-orçamentária é aquela paga à margem da lei orçamentária e, portanto, 

independente de autorização legislativa, pois se constitui em saídas compensatórias de 

entradas oriundas de receitas extra-orçamentárias, correspondendo à restituição ou entrega de 

valores recebidos como: cauções, consignações e outras. 

 

15. Despesa Pública: 
 

É o conjunto de dispêndio do Município de Vila Velha, para o funcionamento dos serviços 

públicos, sendo parte do orçamento em que se encontram classificadas todas as autorizações 

para gastos com várias atribuições e funções de diferentes setores da Administração Pública 

Municipal. 

 

16. Proposta do Plano Plurianual - PPA: 
 

É o documento que compreende o Planejamento da Câmara Municipal de Vila Velha e 

estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração para as despesas de capital e outras 

delas decorrentes pelo período de  quatro anos, para inclusão no projeto de lei que disponha 

sobre o PPA do Município de Vila Velha. 

 

17. Plano Plurianual - PPA: 
 

É um instrumento global e estratégico de uma gestão administrativa que abrangerá um 

período de quatro anos, dispondo sobre os programas de governo. Por ser um documento de 

planejamento de médio prazo, dele deriva as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Deverá ser elaborado no primeiro ano da gestão e entrará em 

vigor no segundo ano, adentrará no primeiro ano da gestão seguinte, garantindo a 

continuidade administrativa dos programas fixados ou em andamento. 

 

18. Proposta de Diretrizes Orçamentárias: 
 

Documento que compreende as metas e prioridades da Câmara Municipal de Vila Velha para 

o exercício financeiro subsequente, elaborada em consonância com o Plano Plurianual - PPA 

e que orientará a elaboração da Lei Orçamentária. 
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19. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) define as prioridades e metas a serem atingidas por 

meio da execução dos programas e ações previstas no Plano Plurianual. Dentre outras 

diretrizes, a LDO estabelece as regras que deverão orientar a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual. Além de definir metas e prioridades, a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina, 

ponto a ponto, como deve ser a elaboração e a execução do orçamento do ano seguinte. 

 

20. Proposta Orçamentária: 
 

Documento a ser concluído no projeto da Lei Orçamentária Anual do Município de Vila 

Velha, que apresenta a programação das ações a serem executadas, visando à concretização 

das diretrizes, dos objetivos e metas programadas pela Câmara Municipal no exercício 

financeiro subsequente, previstas no PPA e estabelecidas na LDO. 

 

21. Lei Orçamentária Anual - LOA: 
 

A Lei Orçamentária Anual contém a estimativa da receita e a fixação das despesas para cada 

exercício, compreendendo a programação das ações a serem executadas, visando concretizar 

os objetivos e metas programadas no PPA e estabelecidas na LDO. 

 

22. Duodécimo: 
 

Parcela do Recurso Disponibilizado pelo Executivo. 

 

IV- BASE LEGAL  
 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do Chefe do 

Poder Legislativo Municipal, no sentido de implementação do Sistema de Controle Interno na 

Câmara Municipal de Vila Velha, e tem como base legal os dispositivos contidos na 

Constituição Federal; na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 - LRF; na Lei 

Federal nº 4.320/64; na Resolução TCE/ES nº. 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013, 

na Lei Orgânica do Município de Vila Velha, no Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vila Velha, além da Lei Municipal nº. 5.383/2012, regulamentada pela Resolução nº. 

705/2015, que dispõem sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno na CMVV, e a 

Instrução Normativa SCI Nº 001/2015. 
 

V - RESPONSABILIDADES 
 

1.  Compete ao Presidente da Câmara Municipal: 
 

a) Observar os prazos instituídos na Lei Orgânica do Município de Vila Velha, Leis 

Complementares e Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha quanto à remessa 

do Projeto de Lei do PPA, LDO e LOA pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, para 

tramitação legislativa; 
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b) Definir os programas que serão executados e as ações que serão priorizados, os projetos, as 

atividades a serem desenvolvidas; 
 

c) Avaliar a proposta do PPA, da LDO e da LOA verificando sua compatibilidade com as 

necessidades da Câmara Municipal de Vila Velha e ajustamento ao cenário atual; 
 

d) Formalizar o processo e encaminhar as propostas à Prefeitura Municipal de Vila Velha, 

para incorporação nos respectivos projetos de Lei no Município; 
 

e) Encaminhar aos responsáveis pela execução informações referentes ao  acompanhamento e 

cumprimento das prioridades e metas estabelecidas na LDO, bem como da obtenção dos 

resultados previstos nos Programas constantes do PPA. 

 

3. Compete à Diretoria Financeira e ao Departamento de Contabilidade: 
 

a) Acompanhar o processo de avaliação da proposta junto à Presidência e a Mesa Diretora, 

fornecendo, quando solicitado, às informações financeiras e orçamentárias da Câmara 

Municipal necessárias à análise; 
 

b) Executar o Planejamento e o Orçamento de acordo com as leis e as necessidades da 

Câmara Municipal de Vila Velha, de tal maneira que os gastos públicos se mostrem 

transparentes e devidamente classificados; 
 

 

 

 

 

 

 

c) Controlar o saldo das dotações classificadas no orçamento para que a CMVV não 

ultrapasse o valor orçado no exercício; 
 

d) Promover a divulgação e implementação da presente Instrução Normativa às áreas 

executoras e supervisionar a sua aplicação; 
 

e) Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Controladoria Geral, 

para definir as rotinas de trabalho e respectivos procedimentos de controle que devem ser 

objeto de alteração e atualização da presente Instrução; 
 

f) Organizar em planilhas ou sistemas informatizados os Programas e as Ações previstas no 

PPA, bem como as prioridades e metas definidas na LDO; 
 

g)  Encaminhar os relatórios com planilhas de acompanhamento ou informações dos sistemas 

informatizados ao Presidente da Câmara Municipal e a Controladoria Geral. 

 

4. Da Controladoria Geral - Unidade Central de Controle Interno: 
 

a) Manifestar através de relatórios, auditorias internas, inspeções, pareceres e outros 

pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades, avaliando a eficácia 

dos procedimentos de controle inerentes à Instrução Normativa para aprimoramento dos 

controles ou mesmo a elaboração de novas Instruções Normativas, com observância a 

legislação vigente; 
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b) Auxiliar em conjunto com os Setores Financeiros/Contábil, o Presidente da Câmara 

Municipal no acompanhamento dos resultados previstos nos Programas do PPA, e do 

cumprimento das prioridades e metas definidas na LDO; 
 

c) Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 
 

d) Alertar ao Presidente da Câmara e a Diretoria Financeira sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

operacional. 

 

VI - DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1. Orçamento Público: 
 

O Orçamento Público, em sentido amplo, é um documento legal (aprovado por lei) contendo a 

previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas por um Governo em um 

determinado exercício, geralmente compreendido por um ano. No entanto, para que o 

orçamento seja elaborado corretamente, ele precisa se basear em estudos e documentos 

cuidadosamente tratados que irão compor todo o processo de elaboração orçamentária do 

Governo. 
 

O Orçamento Público Municipal inicia-se com um texto elaborado pelo Poder Executivo e 

entregue ao Poder Legislativo para discussão, aprovação e conversão em lei. O documento 

contém a estimativa de arrecadação das receitas federais para o ano seguinte e a autorização 

para a realização de despesas do Governo Municipal. Porém, está atrelado a um forte sistema 

de planejamento público das ações a realizar no exercício. 
 

É no Orçamento que o cidadão identifica a destinação dos recursos que a Prefeitura recolhe 

sob a forma de impostos. Nenhuma despesa pública pode ser realizada sem estar fixada no 

Orçamento.  

 

2. Princípios Orçamentários: 

 

 Princípio Orçamentário da Legalidade: para que tenha validade o orçamento público 

deve ser aprovado por lei, ou seja, é o Poder Legislativo, em cada esfera de Governo, que 

define onde os recursos arrecadados serão gastos a partir de propostas encaminhadas por 

outros Poderes; 
 

União                                                     Congresso Nacional 

Estados                                                    Assembléias Legislativas 

Municípios                                                  Câmaras Municipais 
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 Princípio Orçamentário da Unidade: todas as receitas e despesas em cada esfera de 

Governo (União, Estados e Municípios), deve possuir somente um orçamento para um 

determinado exercício evitando a pluralidade de orçamento, sendo que a divisão da LOA 

em três orçamentos não descaracteriza esse princípio; 
 

 Princípio da Anualidade ou (Periodicidade): exige que o orçamento seja elaborador 

autorizado  para um exercício financeiro. No Brasil, o exercício financeiro coincide com o 

ano civil, conforme dispõe o artigo 34 da Lei Federal nº. 4.320/1964; 
 

 Princípio Orçamentário da Universalidade: determina que a Lei Orçamentária deverá 

conter todas as receitas e despesas, possibilitando o controle parlamentar sobre todos os 

ingressos e dispêndios administrado pelo ente público. Esse princípio não se aplica as 

chamadas receitas e despesas extra-orçamentárias; 
  

  Princípio da Especialização (ou Especificação): as receitas e despesas orçamentárias 

devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo em parcelas discriminadas e não pelo valor 

global, facilitando o acompanhamento e o controle do gasto público; 

 

 Princípio do Orçamento Bruto: todas as parcelas da receita e da despesa devem 

aparecer no orçamento em seus valores brutos, vedada qualquer dedução. Isso porque 

existem algumas receitas que originam despesas e algumas despesas que originam receitas, 

no entanto, no orçamento tais receitas ou despesas não devem ser lançadas pelo seu valor 

líquido, mas sempre pelo seu valor total; 
 

 Princípio Orçamentário do Equilíbrio: as receitas estimadas e as despesas fixadas no 

orçamento devem manter o equilíbrio. Admite-se, porém, que eventual déficit 

orçamentário seja embutido nas operações de crédito, desde que estas não ultrapassem o 

total das despesas de capital previstas no mesmo orçamento (CF, art. 167, III e LC 

101/2000, art. 12, § 2º); 
 

 Princípio Orçamentário da Exclusividade: a lei orçamentária não poderá conter 

dispositivo estranho à previsão das receitas e à fixação das despesas, ressalvados os casos 

previstos no art. 7º da Lei 4.320/64, ratificado no art. 165, § 8º, da Constituição Federal, 

que autoriza a abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito, 

ainda que por antecipação de receita orçamentária, nos termos da lei; 
 

 Princípio Orçamentário da Não Vinculação da Receita: Tal princípio encontra-se 

consagrado, como regra geral, no inciso IV, do artigo 167, da Constituição Federal de 

1988, que veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas 

a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts.  158 e 159, a 

destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 

desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, 

como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, inciso XXII, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 

165, § 8º, bem como o disposto no § 4º do artigo 167, (redação dada pela EC. 42/03); 
 

 Princípio Orçamentário da Publicidade: este princípio está previsto no artigo 37 da 

Constituição Federal e também se aplica às peças orçamentárias para eficácia de sua 

validade o conteúdo do orçamento deve ser de conhecimento público, divulgado pelos 

meios oficiais possibilitando o controle social. Como o orçamento é aprovado através de 

lei esse princípio é obedecido na publicação da Lei Orçamentária.  
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3. Sistema Orçamentário: 
 

a) O sistema orçamentário brasileiro é constituído de 03 (três) elementos distintos, integrados, 

indispensáveis e interdependentes, com finalidades específicas e hierarquicamente dispostos, 

que se constituem em uma sequência de planejamento de ação pública; 
  

b) Para a “materialização” dos elementos que compõem o sistema orçamentário serão 

editadas, obrigatoriamente, as seguintes leis: 
 

 Lei do Plano Plurianual – PPA; 
 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 
 

 Lei Orçamentária Anual – LOA 

 

4. Ciclo Orçamentário: 
 

a) O Ciclo Orçamentário corresponde ao processo que se inicia com a proposta do orçamento 

público, ganha transparência com a participação popular e realização de audiências públicas 

durante os processos de elaboração, desenvolve-se na discussão e na aprovação da proposta 

que transformará em projeto de lei que será apreciado, emendado, aprovado, sancionado e 

publicado, passando pela execução, momento em que ocorre a arrecadação da receita e a 

realização da despesa, dentro do exercício financeiro, até o acompanhamento e avaliação da 

execução realizada pelos controles interno e externo; 
 

b) Neste contexto, cada um dos Poderes também elaborará sua proposta orçamentária e 

encaminhará ao Poder Executivo para consolidação. Uma vez consolidada a proposta segue 

para o Poder Legislativo para ocorrer à votação; 
 

c) O Ciclo Orçamentário passa pelas seguintes fases: 

 

  Planejamento com Identificação dos objetivos a serem alcançados; 
 

 Elaboração das propostas orçamentárias;  
 

 Audiências Públicas; 
 

 Discussão, votação e aprovação das propostas;   
 

 Elaboração do projeto de lei (com a consolidação das propostas dos poderes);  
 

 Apreciação, estudo e proposição de emenda;  
 

 Votação, sanção e publicação da Lei Orçamentária, (PPA, LDO e LOA); 
 

 Execução da Lei Orçamentária;  
 

 Acompanhamento e avaliação da execução orçamentária;  
   

 Aferição da eficácia.  
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5. Do Planejamento do Sistema Orçamentário Municipal:  

 

a) O processo de Planejamento Orçamentário Municipal, pode ser definido como um 

processo contínuo, dinâmico e flexível, através do qual se elabora, aprova, executa, controla e 

avalia os programas de governo a nível municipal nos aspectos físico e financeiro. 

Corresponde, portanto, ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do 

Orçamento Público; 
 

b) O Plano Plurianual (PPA) é a peça de mais alta hierarquia dentre a tríade orçamentária, 

embora seja somente constituída de leis ordinárias. Esse modelo está disposto em nossa Carta 

Magna, que determina em seu art. 165, § 7º, que os orçamentos devem ser compatibilizados 

com o Plano Plurianual.  No § 2º, desse artigo, exige que a Lei Orçamentária Anual deva ser 

elaborada conforme dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias.  E no art. 166, § 3º, I, prevê a 

admissão de emendas ao orçamento somente se compatíveis com o Plano Plurianual e com 

Lei de Diretrizes Orçamentárias;  
 

c) Todas as Leis Orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo que as envia, sob forma 

de proposta, para apreciação e aprovação do Poder Legislativo; 
 

d) Cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal sancioná-las e executá-las. Compete ao 

Poder Legislativo Municipal, por meio de seus Vereadores, acompanhar e fiscalizar sua 

execução; 
 

e) O Ciclo orçamentário que integra o planejamento e orçamento pode ser ilustrado da 

seguinte maneira: 

 

6. Da Programação do Orçamento: 
 

a) Conforme disposto no art. 121 da Lei Orgânica Municipal, o orçamento municipal se 

constitui na expressão físico-financeira das ações do Poder Público e como tal é parte 

constitutiva do processo de planejamento municipal, devendo expressar com clareza o 

conjunto de ações propostas anualmente, bem como ser instrumento de descentralização e de 

maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; 
 

b) As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
 

I. O Plano Plurianual; 

II. As diretrizes orçamentárias; 

III. Os orçamentos anuais;  

 

c) Conforme dispõe o artigo 285, do Regimento Interno da CMVV, a lei que instituir o Plano 

Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Direta e 

Indireta, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada; 
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d) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 

sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autorize a inclusão, sob pena de 

crime de responsabilidade; 
 

e) A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, compreenderá as metas e prioridades da 

Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, disporá sobre as 

alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação de recursos (art. 286 

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha); 
 

f) Os Planos e Programas municipais e setoriais previstos na Lei Orgânica do Município de 

Vila Velha serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela 

Câmara Municipal de Vila Velha;  
 

g) Conforme disposto no art. 287, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, 

A Lei Orçamentária Anual compreende: 
 

I - O orçamento fiscal da Administração Direta, incluindo os fundos especiais; 
 

II - Os orçamentos das entidades da Administração Indireta, inclusive das Fundações 

instituídas pelo Poder Público; 
 

III - O orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social, com direito a voto; 
 

IV - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público;  

 

h) O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do 

efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia; 
 

i) Os Orçamentos previstos nos incisos I e II, compatibilizados com o Plano Plurianual 

(PPA),  terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades distritais, segundo critérios 

estabelecidos em Lei; 
 

j) A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos 

suplementares e contratação de operação de créditos, ainda que por antecipação da receita,       

nos termos da Lei; 
 

k) É vedada a destinação de recursos públicos a título de auxílio ou subvenção social para 

entidades privadas, ainda que filantrópica e/ou sem fins lucrativos, no couber, conforme 

abaixo especificado:  
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 Não prestam serviços essenciais de assistência social, de educação e de saúde, (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 34/2014); 
 

 Não desenvolvam projetos de assistência social, de educação e de saúde, (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 34/2014); 
 

 Não atenda as disposições dos artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 4.310/1964; 
 

 Não estejam legalmente inscritas nos Conselhos Municipais de Assistência Social, de 

Educação e de Saúde, (Redação dada pela Lei Complementar nº 34/2014); 
 

 Não tenham os seus programas, projetos e ações referentes às subvenções e/ou auxílios 

aprovados previamente pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, de Educação e 

de Saúde, (Redação dada pela Lei Complementar nº 34/2014); 
 

 Não tenham dotações que lhe sejam correspondentes apreciadas previamente pelos 

Conselhos Municipais de Assistência Social, de Educação e de Saúde, (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 34/2014); 
 

 

 Não tenham prestado contas, como previamente estabelecido ou determinado, daqueles 

recursos públicos que receberam em ocasiões anteriores; 
 

 Não estejam relacionadas e incluídas no anexo do Projeto de Lei Orçamentária que, 

respectivo às entidades aptas a receber transferências a título de subvenções e auxílios; 
   

l) Compete aos Conselhos Municipais de Assistência Social, de Educação e de Saúde, 

informar respectivamente até o dia 10 de outubro de cada exercício financeiro, ao Poder 

Executivo, à Câmara Municipal e ao Conselho Comunitário de Vila Velha, as entidades 

privadas, filantrópicas e/ou sem fins lucrativos, que estiverem aptas a receber recursos 

públicos a título de auxílio ou subvenção social, observando o que dispõe o parágrafo 2º, 

caput e alíneas “a” a “g” do artigo. 4º, da Lei Complementar nº 34 /2014. 

 

VII - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS INICIAIS E ADICIONAIS 
 

a) Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientes 

dotadas ou programadas na lei orçamentária, ou seja, são considerados instrumentos de 

ajustes orçamentários, que visam, dentre outras coisas, corrigir planejamentos mal 

formulados, atender situações inesperadas, emergenciais, imprevisíveis, etc; 
 

b) Os créditos adicionais se dividem em três espécies/tipos: suplementares, especiais e 

extraordinários; 
 

c) A vigência dos créditos adicionais restringe-se ao exercício financeiro em que foram 

autorizados, exceto os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses 

do exercício financeiro, que poderão ter seus saldos reabertos por instrumento legal 

apropriado, situação na qual a vigência fica prorrogada até o término do exercício financeiro 

subsequente (art. 167, § 2º, da Constituição Federal); 
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1. Créditos Suplementares: 
 

a) Os créditos suplementares têm a finalidade de reforçar o orçamento, isto é, existe 

orçamento previsto, porém em montante inferior ao necessário; 
 

b) A Lei Federal nº 4.320/1964, determina, nos artigos 42 e 43, que os créditos suplementares 

serão abertos por Decreto do Poder Executivo, dependendo de prévia autorização do Poder 

Legislativo, necessitando da existência de recursos disponíveis e precedida de exposição 

justificada; 
 

c) Sua vigência é restrita ao exercício, isto é, o Poder Legislativo Municipal concede a 

autorização através da própria Lei do Orçamento, ou através de leis próprias ou específicas, e 

possuem vigência restrita ao exercício que foram concedidas. 

 

2. Créditos Especiais: 
 

a) Conforme dispõe o artigo 167, parágrafo 2º, da Constituição Federal, os créditos especiais 

e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se 

o ato de autorização for promulgado nos últimos 04 (quatro) meses daquele exercício, caso 

em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao exercício financeiro 

subsequente, sendo que se ocorridas até o final de agosto, sua vigência é adstrita ao 

exercício em que forem autorizadas; se for no período de 01 de setembro a 31 de 

dezembro, sua vigência é plurianual, isto é, pode ser estendida até o termino do exercício 

financeiro subsequente; 
 

b) Os Créditos Especiais são destinados às despesas para as quais não haja dotação ou 

categoria econômica de programação específica na própria lei orçamentária, visam atender 

despesas novas, não previstas na Lei Orçamentária Anual, mas que surgiram no decorrer do 

exercício; 
 

c) A reabertura dos créditos especiais gera um saldo financeiro, essa receita incorporada ao 

orçamento subsequente é extra-orçamentária, isto porque já foi considerada como 

orçamentária no exercício anterior; 
 

d) A abertura do crédito especial é realizada por meio de decreto do Poder Executivo, após 

prévia autorização legislativa em Lei Especial. 

 

3. Crédito Extraordinário: 
 

a) Os Créditos Extraordinários são destinados somente ao atendimento de despesas 

urgentes e imprevisíveis, decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública; 
 

b) Devido ao seu caráter de urgência, os créditos extraordinários, não necessitam de 

autorização legislativa prévia para sua abertura e nem indicação da fonte de recursos. 
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4. Fontes de Recursos: 
 

a) São recursos que permitem a abertura de créditos suplementares e especiais, desde que não 

comprometidos; 
 

b) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior – diferença 

positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos 

créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculado;  
 

c) Provenientes de excesso de arrecadação – saldo positivo das diferenças acumuladas mês a 

mês entre as arrecadações previstas e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do 

exercício; 
 

d) Resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 

autorizados em lei – diz respeito à redução de parte, ou integral de dotações consignadas na 

Lei do Orçamento ou em créditos adicionais, pois, já autorizadas, já possuem recursos 

financeiros de cobertura; 
 

e) Produto de operações de crédito autorizadas, de forma que, juridicamente, possibilite ao 

Poder Executivo realizá-las. 

 

VIII - DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO PLURIANUAL - (PPA) 
 

a) O Plano Plurianual – PPA – é um instrumento de planejamento com características 

orçamentárias, pautado em programas de trabalho a ser executado no período correspondente 

a um mandato político, a ser contado a partir do exercício financeiro seguinte ao de sua posse, 

atingindo o primeiro exercício financeiro do próximo mandato; objetivando assim garantir a 

continuidade dos planos e programas instituídos pelo governo anterior; 
 

b) O PPA é instituído por Lei, sendo que a iniciativa de Lei é do Poder Executivo, mas todos 

os órgãos que compõem a Administração têm grande responsabilidade pelo planejamento 

plurianual devendo o mesmo conter as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 

Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada; 
 

c) Os principais objetivos do Plano Plurianual são:   
 

 Definir com clareza as metas e prioridades da Administração, bem como os resultados 

esperados; 
 

 Fazer diagnóstico das necessidades, dificuldades e potencialidades para definição dos 

objetivos e metas da Administração Pública para um período de quatro anos de exercício; 
 

 Organizar em programas, as ações de que resulte oferta de bens e ou serviços que 

atendam demandas da sociedade; 
 

 Planejar e divulgar os programas da gestão, estabelecendo a necessária relação entre os 

programas a serem desenvolvidos e a orientação estratégica de governo; 
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 Conciliar os recursos disponíveis com as necessidades de aplicação, permitindo o 

estabelecimento de uma escala de prioridades dos programas; 
 

 Elevar o nível de eficiência na aplicação dos recursos, mediante melhor discriminação e 

maior articulação dos dispêndios a serem efetivados; 
 

 Dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos; 
 

d)  A elaboração da proposta do Plano Plurianual deverá: 
 

 Apurar a capacidade de investimento da Administração; 
 

 Levantar os objetivos estratégicos, as diretrizes e as informações de caráter geral para 

fundamentar a elaboração do PPA; 
 

 Definir com clareza as metas, as prioridades da Administração, bem como os resultados 

dela esperados; 
 

 Estabelecer a necessária relação entre os programas e as ações a serem desenvolvidas; 
 

 Especificar os programas que serão executados, detalhando os recursos a serem 

utilizados, definindo indicadores, bem como as possíveis ações a serem realizadas (projeto, 

atividade ou operação); 
 

 Diagnosticar as demandas, problemas, melhorias, necessidades e potencialidades que 

orientarão as futuras ações do Poder Legislativo Municipal; 
 

 Observar a integração dos Programas entre as peças de Planejamento (PPA, LDO e 

LOA); 
 

e) A proposta de elaboração do PPA deverá ser enviada pelo Poder Executivo, dentro do 

prazo estabelecido nos § 2º e 3º§, do art. 285 do Regimento Interno; 
 

f) O orçamento Plurianual de investimentos, que abrangerá um período de 04 (quatro) anos 

de exercícios financeiros consecutivos, terá suas dotações anuais incluídas no Orçamento de 

cada exercício correspondente. 

 

IX - DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS – (LDO). 
 
 

a) A Lei de Diretrizes Orçamentárias representa a integração entre o Plano Plurianual e o 

Orçamento Anual, e deverá nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual, conforme 

disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal. Deverá ainda destacar da programação 

Plurianual as prioridades e metas a serem executadas em cada orçamento anual;  
 

b) Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO passou ainda a exaltar o 

equilíbrio entre receitas e despesas como critérios e formas de limitação de empenho, visando 

o cumprimento de metas fiscais do resultado primário e nominal, além de direcionar formas 

de limites de gastos com pessoal, limites de dívidas, uso de reserva de contingência, avaliação 

dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, e 

a inclusão do Anexo de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos Fiscais; 



 

 

 
Estado do Espírito Santo 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
"Deus seja Louvado" 

16  

 

c) Das finalidades da Lei de Diretrizes Orçamentárias deverão ser destacadas: 
 

 O levantamento das prioridades e metas a serem observadas no exercício seguinte; 
 

 Estabelecer a correspondência e dar solução de continuidade aos programas previstos no 

Plano Plurianual; 
 

 Facilitar a análise, discussão e fixar os mecanismos de conduta da execução 

orçamentária; 
 

 Subordinar e integrar o orçamento a um processo de planejamento de médio prazo, 

deixando de ser um simples repositório de recursos e dotações anuais; 
 

d) A Lei de Diretrizes Orçamentárias representa a integração entre o Plano Plurianual e o 

Orçamento Anual, e deverá ter por finalidade destacar da programação Plurianual às 

prioridades e metas a serem executadas em cada orçamento anual; 
 

e) A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias como elo dos planos estratégicos 

(plurianual) e operacionais (orçamento) deverá, no mínimo: 
 

 Preparar o levantamento das prioridades, detalhando as análises, confrontações e outros 

procedimentos de controle a serem executados em cada etapa do processo; 
 

 Definir o cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido para o 

encaminhamento do projeto; 
 

 Identificar as demandas, os problemas, melhorias, necessidades e potencialidades para 

as quais deverão ser consignados créditos orçamentários na Lei Orçamentária Anual; 
 

 Levantamentos das metas e prioridades dos objetivos estratégicos, das diretrizes e das 

informações de caráter geral estabelecidas no PPA, voltadas à elaboração da proposta 

orçamentária anual; 
 

 Possibilitar que a alocação nos orçamentos anuais seja coerente com os objetivos, 

diretrizes e metas estabelecidos e com o desempenho obtido na execução dos programas; 
 

 Observar a integração dos programas entre as peças de planejamento (PPA, LDO e 

LOA). 
 

f) A proposta de Elaboração Da LDO deverá ser enviada pelo Poder Executivo, dentro do 

prazo estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar nº 29/2013. 

 

X – DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. 
 

a) A Lei Orçamentária Anual é o terceiro elemento na hierarquia de planejamento do sistema 

orçamentário. O orçamento deverá discriminar e quantificar a previsão de todas as receitas e a 

fixação de todas as despesas que poderão ser realizadas, evidenciando a política econômica e 

financeira, e o programa de trabalho do próximo exercício; 
 

b) A LOA sendo um instrumento de gestão, com ênfase nos aspectos financeiros e físicos, 

compatível com a LDO e o PPA, tem como finalidade estimar a receita e fixar a despesa para 

período de um ano, visando atingir os objetivos pré-estabelecidos na política governamental; 
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c) Ressalta ainda, que a proposta da Lei Orçamentária Anual deve observar, na sua 

elaboração e aprovação, a compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e para isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a LOA, deverá 

conter: 
 

 Demonstrativo de compatibilidade de programação dos orçamentos com os objetivos e 

metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 

 Demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro referente às renúncias de receita e às 

despesas obrigatórias de caráter continuado; 
 

 Reserva de contingência definida com base na receita corrente líquida que será utilizada 

no pagamento dos passivos contingentes; 
 

 As despesas relativas às dívidas públicas mobiliárias ou contratuais, bem como as 

receitas que as atenderão; 
 

 O refinanciamento da dívida mobiliária; 
 

d) A proposta de Lei Orçamentária deverá ser enviada pelo Poder Executivo, dentro do prazo 

estabelecido artigo 4º da Lei Complementar nº 34/2014, (NR), contendo no mínimo: 
  

 Dotações suficientes para dar cobertura a todas as ações especificadas no Anexo de 

prioridades e metas da LDO; 
 

 Limites de despesa projetada no orçamento cuidando para que não exceda o orçamento 

legislativo; 
 

 Limites Constitucionais e Legais para as despesas públicas; 
 

 Compatibilidade entre os demonstrativos da LOA e a projeção do aumento das despesas 

obrigatórias de caráter continuado com os respectivos demonstrativos anexados  

à LDO; 
 

 Inclusão de dotações suficientes para o atendimento dos projetos em andamento e às 

despesas de conservação do patrimônio público; 
 

 Identificar os programas e ações governamentais definidos no PPA e priorizados pela 

LDO para o exercício financeiro; 
 

 Alocação dos orçamentos anuais de forma coerente com os objetivos, diretrizes e metas 

estabelecidas e com o desempenho obtido na execução dos programas; 
 

 Integração dos programas entre as peças de planejamento (PPA, LDO e LOA). 
 

e) O Presidente da Câmara Municipal, a Mesa Diretora, a Comissão de Finanças, os 

responsáveis pelos setores: Financeiro e Contabilidade se reunirão para discutir sobre os 

seguintes pontos: 
 

 Os programas incluídos no PPA; 
 

 O equilíbrio entre receita e despesa; 
 

 A avaliação dos resultados dos programas e ações; 
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 A avaliação do cumprimento das metas do ano anterior; 
 

 A avaliação da situação financeira atual; 
 
 

 A priorização de obras em andamento e conservação do patrimônio sobre projetos 

novos. 
 

f) Diante do planejamento, relatórios de despesas fixas (média dos três últimos anos) e 

relatório da Receita Corrente Líquida, este enviado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, a 

Diretoria Financeira junto com o Departamento de Contabilidade irão elaborar o Orçamento, 

ou seja, o QDD (Quadro de Detalhamento de Despesa); 
 

g) Após a execução, o orçamento será enviado a Comissão de Finanças, aos Vereadores e ao 

Presidente da Câmara Municipal, para análise e aprovação; 
 

h) Com a aprovação da Presidência desta Casa de Leis e Comissão de Finanças, o quadro 

detalhado de despesas é encaminhado à Prefeitura de Vila Velha para ser consolidado e se 

tornar uma peça única na proposta orçamentária da LOA. 

 

XI - DOS PRAZOS DE ENVIO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

a) Os projetos orçamentários serão enviados pelo Poder Executivo Municipal para tramitação 

junto ao Poder Legislativo Municipal obedecendo aos prazos para elaboração e a organização 

do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 

Orçamentária Anual (LOA); 

 

b) O Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA), para vigência por um quadriênio, até o 

final do primeiro exercício financeiro do mandato da gestão municipal subsequente, deverá 

ser encaminhado à Câmara até o dia 15 de setembro do primeiro ano de cada legislatura e 

devolvido para sanção do Prefeito até o dia 15 de dezembro da mesma sessão legislativa 

municipal em que for apresentado, conforme dispõe o artigo 2º da Lei Complementar nº 29, 

de 30 de setembro de 2013; 
 

c)   O Projeto do Plano Plurianual (PPA), para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato municipal subsequente, será encaminhado até três meses e meio antes 

do encerramento do primeiro exercício financeiro de cada mandato e devolvido para sanção 

até o encerramento da sessão legislativa municipal, parágrafo  3º do artigo. 285 do Regimento 

Interno; 
 

d) O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), referente ao exercício financeiro 

subsequente, deverá ser encaminhado à Câmara até o dia 15 de maio de cada sessão 

legislativa municipal e devolvido para sanção do Prefeito até o dia 10 de julho da mesma 

sessão legislativa em que for apresentado, conforme dispõe o artigo 3º da Lei Complementar 

nº 29/2013;  
 

 

 



 

 

 
Estado do Espírito Santo 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
"Deus seja Louvado" 

19  

 

e) O Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), referente ao exercício financeiro 

subsequente, deverá ser encaminhado à Câmara até o dia 15 de outubro de cada sessão 

legislativa e devolvido para sanção do Prefeito até o dia 15 de dezembro da mesma sessão 

legislativa municipal em que for apresentado. Conforme dispõe o artigo 4º da Lei 

Complementar nº 34/2014 (NR). 

 

XII – PROCEDIMENTOS: 
 

a) Conforme disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, a proposta 

orçamentária recebida dentro do prazo legal será lida em resumo no expediente e publicada 

em avulso, permanecendo logos após, em pauta, durante duas sessões para recebimento de 

emendas; 
 

b) A seguir, será encaminhada a proposta orçamentária à Comissão de Justiça, que apreciará 

dentro de 03 (três) dias, o seu aspecto Constitucional; 
 

c) Recebido o Parecer da Comissão de Justiça, será encaminhado à Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, para no prazo de 08 (oito) dias se manifestar sobre o mérito 

da proposição e das emendas; 
 

d) Para maior facilidade de estudo da matéria, poderá a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas dividir a proposta orçamentária por partes, cabendo, neste caso, a cada 

relator apreciar uma das partes para, em conjunto e dentro de 04 (quatro) dias, emitir o 

Parecer; 
 

e) Conforme disposto no art. 289 do Regimento Interno, depois de devidamente instruída, a 

proposta será incluída na Ordem do dia para primeira discussão e votação, que será feita 

englobadamente, salvo as emendas que serão votadas a seguir, uma a uma; 
 

f) Conforme disposto nos parágrafos § 1º e § 2º do art. 289 do Regimento Interno, cada 

Vereador poderá nesta fase de discussão falar pelo tempo máximo de 10 (dez) minutos, com 

direito a cessão desse tempo, e para falar, terão preferência os autores de emendas e, sobre 

estas, os relatores, observada, em ambos os casos, a ordem de inscrição; 
 

g) Se for aprovada qualquer emenda orçamentária, retornará à Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, para proceder o competente entrosamento; 
 

h) Após o entrosamento, ou na hipótese de ter sido aprovada sem emendas, a proposta ficará 

em pauta durante 01 (uma) sessão para recebimento de emenda da segunda discussão; 
 

i) Encerrado o prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 289 do Regimento Interno, voltará à 

proposta orçamentária à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para 

pronunciar-se sobre as emendas no prazo de 02 (dois) dias, findos os quais, retornará o projeto 

à Ordem do Dia para a segunda discussão e votação; 
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j) Na segunda discussão não será observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 289 

do Regimento Interno, sendo a respectiva votação feita com as emendas correspondentes e 

encerrada a votação, será a proposta orçamentária encaminhada novamente à Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para elaborar a redação final no prazo de 04 

(quatro) dias; 
 

k) Concluída a redação final, será a proposta orçamentária incluída na Ordem do Dia para a 

sua apreciação; 
 

l) Aprovada a redação final da proposta orçamentária, o Presidente da Câmara Municipal 

encaminhará ao Prefeito, até o dia 15 de dezembro da mesma sessão legislativa municipal, o 

respectivo Autógrafo de Lei para sanção; 
 

m)   Os Projetos de Leis relativos ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 

Orçamentária Anual e aos Créditos Adicionais serão apreciados pela CMVV, conforme 

estabelecido no Regimento Interno, cabendo as Comissões específicas de caráter permanente: 
  

 Examinar e emitir Parecer sobre os projetos acima referidos e sobre as contas 

apresentadas anualmente pelo Executivo Municipal; 
 

 Examinar e emitir Parecer sobre os planos e programas municipais, distritais e setoriais, 

quando for o caso; 
 

 Verificar se foram respeitadas as deliberações da Assembléia Municipal de Orçamento; 
 

n) As emendas serão apresentadas à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas 

que, sobre elas emitirá Parecer, na forma prevista no Regimento Interno; 
 

o) As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que o modifiquem 

somente poderão ser aprovados caso: 
 

 Sejam compatíveis com a Lei Orgânica Municipal, com o Plano Plurianual e com a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias; 
 

 Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 

despesa, excluídas aquelas que incidam sobre dotação para pessoal e encargo, e os 

dispositivos do texto do Projeto de Lei; 
 

 Tenham por objeto contemplar as deliberações da Assembléia Municipal do Orçamento;  

  

p) Não serão recebidas as emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual, ou projetos que o 

modifiquem, que: 
 

 Aumentem ou reduzam a dotação destinada ao pagamento de estipêndio ou vantagem de 

natureza pessoal; 
 

 Sejam constituídas de várias partes que devem ser redigidas como emendas distintas; 
 

 Não caibam, direta ou precisamente, na Lei do Orçamento; 
 

 Não cumpram os preceitos estabelecidos no caput do art. 288 do Regimento Interno; 
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 Destinem recursos públicos para auxílio ou subvenção a instituição privada de 

assistência à saúde com fins lucrativos; 
 

 Contrariem o disposto no parágrafo 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 29/2013; 
 

q) À Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, será permitido opinar sobre 

emendas, propor modificações ao projeto e as emendas, oferecer novas e apresentar 

substitutivos de ordem geral; 
 

r) A discussão e votação do orçamento terão preferência sobre qualquer outra matéria, 

inclusive a que estiver em regime de urgência, salvo deliberação contrária do Plenário; 
 

s) Para discussão e votação das matérias orçamentárias, a Câmara Municipal atuará, se 

necessário, em sessões extraordinárias, de modo que a discussão e a votação da proposta de 

Lei Orçamentária Anual estejam concluídas até o dia 15 de dezembro de cada sessão 

legislativa municipal, inclusive com a emissão do respectivo Autógrafo de Lei; 
 

t) Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 297 do Regimento Interno, caso a proposta 

orçamentária não tenha sido votada até o dia 10 de dezembro, a Câmara Municipal não poderá 

deliberar sobre qualquer assunto até que seja concluída a votação daquela, salvo deliberação 

em contrário por parte do Plenário pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara 

Municipal. 

 

XIII – ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DO PPA, 

PRIORIDADES DEFINIDAS NA LDO e LIMITES CONSTITUCIONAIS. 
 

1. Acompanhamento dos Resultados dos Programas do PPA e LDO: 
 

a) O responsável pelos Setores de Financeiro, Contabilidade  e a Controladoria Geral, deverá 

acompanhar os programas definidos no Plano Plurianual, (PPA), as prioridades definidas na 

LDO, bem como acompanhar os limites previstos na Legislação, devendo ser observado o 

seguinte: 
 

 Limites de despesa com pessoal; 
 

 Aumento das despesas com pessoal nos cento e oitenta dias anteriores ao final do 

mandato do titular do Poder; 
 

 Limite dos subsídios dos Vereadores; 
 

 Limite para despesas com a remuneração dos Vereadores; 
 

 Limite para despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos 

Vereadores e excluídos os gastos com inativos; 
 

 Limite para o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal; 
 

b) A cada final de bimestre o responsável pelo Departamento de Contabilidade elaborará um 

relatório demonstrando os seguintes pontos:  
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 Indicadores dos programas definidos na PPA; 
 

 As prioridades previstas na LDO que já foram cumpridas seguidas dos gastos de cada 

um e; 
 

 A situação dos limites Constitucionais; 
 

c) Após a elaboração do relatório, o Presidente da Câmara Municipal se reunirá com os 

responsáveis por cada setor para discutir o conteúdo do relatório e providenciar os devidos 

ajustes, se for o caso. 

 

2. Dos Limites Legais e Constitucionais 
 

a) Nos Municípios, os limites máximos para gastos com pessoal é de até  60% (sessenta por 

cento) da Receita Corrente Líquida, que serão distribuídos em 6% para o Legislativo, 

conforme dispõe o art. 19, inciso III c/c art. 20, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar nº 

101/2000; 
 

b) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 

legislatura para a subsequente, observado o que dispõe no inciso VI do artigo 29 da 

Constituição Federal, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica do 

Município e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 

025/2000); 
 

c) No caso da Câmara Municipal de Vila Velha, corresponderá no máximo a 60% (sessenta 

por cento) dos subsídios dos Deputados Estaduais - art. 29, inciso VI, alínea “e” da 

Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 025/2000); 
 

d) Conforme dispõe o Art. 29–A da Constituição Federal, o total da despesa do Poder 

Legislativo Municipal incluído os subsídios dos Vereadores, e excluído os gastos com 

inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 

tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do art. 153, e nos arts. 158 e 159, 

efetivamente realizados no exercício anterior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

025/2000); 
 

e) O inciso III, do art. 29-A da Constituição Federal, dispõem que 5% (cinco por cento) para 

Municípios com população entre 300.01 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) 

habitantes (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 058/2009); 
 

f) A Câmara Municipal de Vila Velha, não gastará mais de  70 % (setenta por cento)  de     

sua receita com folha de pagamento, incluído os gastos com subsídios de seus Vereadores, 

conforme preceitua o  art. 29 – A, § 1º da Constituição Federal. (Acrescentado pela Emenda 

Constitucional nº 025/2000). 
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XIV - AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

a) A participação da sociedade nas audiências públicas se dará na forma estabelecida na 

Constituição Federal, Lei Complementar n° 101/2000 e Regimento Interno que disciplina a 

realização da Audiência Pública; 
 

b) O Poder Executivo Municipal é responsável pela agenda, convocação, preparação de dados 

e demais informações necessárias para o debate popular em Audiência Pública para realização 

do PPA; 
 

c) Após recebimento do Projeto de Lei do PPA, o Poder Legislativo Municipal, por meio da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, poderá promover Audiência Pública 

para discutir os assuntos nele contidos; 
 

d) A Audiência Pública será objeto de registro em ata com as decisões ali tomadas, 

juntamente com a lista de presença. 

 

XV - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Toda elaboração de PPA, LDO e LOA deverão obedecer à Legislação em vigor, partindo 

sempre de um estudo detalhado do diagnóstico das necessidades, dificuldades, potencialidade 

e vocação econômica do Município para definição de objetivos e metas da Administração, 

identificando o volume de recursos em cada uma das fontes de financiamento e apurando os 

gastos com a manutenção da máquina Administrativa. 

Com base no que estabelece a Constituição Federal, capítulo IV, art. 29, inciso XII, fica 

garantida a participação popular nas decisões, elaboração e execução do orçamento anual, 

plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica 

nº. 45/2013). 
 

É vedada por Norma Constitucional a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 
 

A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra dependerá de autorização Legislativa. 
 

A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecida nesta Instrução 

Normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas ao assunto, 

sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis. 
 

Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente Instrução que não 

puderem ser sanadas pela Diretoria Financeira deverá ser comunicado formalmente a 

Controladoria Geral. 
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Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à Diretoria 

Financeira, no Departamento de Contabilidade e na Controladoria Geral, no âmbito do Poder 

Legislativo Municipal. 
 

Todos os Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Vila Velha deverão cumprir as 

determinações constantes nesta Instrução Normativa, sob pena de responsabilização 

Administrativa. 
 

Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou 

técnicos assim o exigirem a fim de verificar a sua adequação à legislação vigente e aos 

requisitos da Instrução Normativa SCI nº. 01/2015, bem como manter o processo de melhoria 

contínua dos serviços públicos municipais. 
 

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha/ES, 27 de junho de 2016. 
 

 
 

 

 
 
 

IVAN CARLINI 

Presidente da CMVV 
 

 

 

WANESSA DALFIOR 

Diretora Financeira 

 

 

 

AGLIMAR VELOSO NETO 

Controlador Geral 
OAB/ES. 6.847 

 

 

 

CLAUDIO HENRIQUE LARANJA NETO 

Controlador Legislativo 
OAB/ES. 14.920 

 
 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins, nos termos da 
Lei Orgânica Municipal, que a presente 
Instrução Normativa foi publicada no Diário do 
Poder Legislativo Municipal nº 2561, no dia 02 
de agosto de 2016.   
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
 

RESUMO DOS CRÉDITOS ADCIONAIS: 

CARACTERISTICAS 
CRÉDITOS 

SUPLEMENTARES 
CRÉDITOS ESPECIAIS 

CRÉDITOS 

EXTRAORDINÁRIOS 

 

        FINALIDADE 

Reforço de dotação 

orçamentária existente na 
LOA. 

Criar crédito para atender as 

despesas não previstas no 
orçamento. 

Atender despesas imprevistas e 

urgentes. 

 

      AUTORIZAÇÃO 

Prévia autorização podendo ser 

incluída na própria LOA, ou lei 

especial. 

Depende de prévia autorização 

em Lei especifica. 

Independe de autorização 

legislativa prévia, podendo ser 

aberta por decreto do Poder 
Executivo com comunicação ao 

Poder Legislativo. 

 

    ABERTURA 

Aberto por Decreto do Poder 

Executivo. 

Aberto por Decreto do Poder 

Executivo. 

Na União por Medida Provisória. 

Nos Estados e Municípios, através 

de  Decreto do Poder Executivo. 

ORIGEM DE           
RECURSOS 

Obrigatória a indicação de 
recursos. 

Obrigatória à indicação de 
recursos. 

Independe de indicação de recursos. 

  
      LIMITE 

Obrigatório, indicado na lei de 
autorização e no decreto de 

abertura 

Obrigatório, indicado na lei de 
autorização 

Obrigatório, Na União por Medida 
Provisória. Nos Estados e 

Municípios, por  Decreto do Poder 

Executivo.  

    

    VIGÊNCIA 

Vigência sempre dentro do 

exercício. 

Vigência em regra no exercício 

em que for aberto. 

Vigência em regra no exercício em 

que for aberto. 

 
 

  PRORROGAÇÃO 

 
Não pode ser reabertos no 

exercício subseqüente. 

Podem ser reabertos no 
exercício seguinte, desde que o 

Ato de Autorização tenha sido 

promulgado nos últimos 04 
meses do exercício. 

Podem ser reabertos no exercício 
seguinte, desde que o Ato de 

Autorização seja promulgado nos 

últimos 04 meses do exercício. 

CLASSIFICAÇÃO 

DESPESA 

Normalmente reforça grupos 

de despesa de um projeto ou 

atividades já existentes 

Para projetos, atividades ou 

operações especiais novos com 

indicação dos elementos. 

Para reforçar dotações já existentes 

ou abertura de um novo projeto, 

atividade, ou operação especial. 
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ANEXO VI 
 

SPO 001/2016 - FLUXOGRAMA DAS ROTINAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
 

DIRETORIA FINANCEIRA / 

CONTÁBIL 
VEREADORES 

COMISSÃO DE 

FINANÇAS 
PRESIDÊNCIA PMVV 

     

 

INÍCIO 

Reunir-se com chefes, vereadores 

e Presidência para apresentação 

das necessidades/ projetos. 

Planejamento. 

Elaboração do Orçamento. 

Revisa e reenvia. 

1 

1 

1 1 1 2 

Recebe o Orçamento 

para aprovação e/ou 

apresentação de 

emendas  

Recebe o Orçamento 

para aprovação. 

Recebe o Orçamento 

para aprovação. 

Orçamento 

aprovado? 

Retornar Orçamento 

à DFC para revisão. 

NÃO SIM 

Envio do QDD ao 

Executivo. 

2 
Recebe o Orçamento 

para aprovação. 

Orçamento 

aprovado? 

Retornar Orçamento 

ao Executivo. 

Envio do Orçamento 
à PMVV. 

NÃO SIM 

Consolida o QDD e o 

envia para ser aprovado 

no Legislativo. 

A PMVV sanciona 

a Lei do Orçamento. 

FIM 
2 


