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nos termos do art. 84 da La:
Orgénica Municipa!,_ que 8
presente Lei foi pubhcada no
Orgao Oficial do Municlpio do
Rio Novo do Sul.
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LEI N.9 741, DE 27 DE DEZEMBRO DE Z017.
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Decreto N" 007/2017 "

msPoE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
ELABORAQIO 0.4 LEI oR;¢A1wE1vrARm ANUAL no
MUNILTPIO 05 mo NOVO no sun, ESTADO no
ESPI'RITO smvro, PARA o EXERCICIO
FINANCEIRO DE 201:2, E mi OUTRAS
PRO VIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE R10 NOV0 DO SUL, Estado do Espirito Santo,

FA(,I0 SABER que a Camara Municipal de Vereadores aprovou, e cu sanciono, a
seguinte Lei:

DISPOSIQAO PRELIMINAR

Art. 19. O Orgamento do Municipio de Rio Novo do Sul, Estado do Espirito Santo,
para 0 exercicio de 2018, sera elaborado e executado segundo as diretrizes gerais
estabelecidas nos termos da presente Lei, em CLllTlpl‘lDI1(!l'ltO ao disposto no art.
165 § 29 da Constituigao Federal, do art. 49 da Lei Complementar n.9 101/2000 e
da Lei Orgénica Municipal, compreendendo:

l - As prioridades e metas da Administragao Pfiiblica Municipal;
ll - A estrutura e organizagao dos orgamentos;
Ill - As diretrizcs gerais para a elaboragéio dos orgamenzos do Municipio e suas
alteraeoes;
IV - As diretrizos para execugao da Lei Orgamentaria An1.1ai;
V - As disposigoes relativas com despesas de pessoal e encargos sociais;
VI - As disposigoes sobre alteragoes na legislagéo tributéria do Municipio;
VII - As disposigoes finais.

CAPlTULO 1
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACAO PUBLICAMU

Rio Novo do Sui - E8 - CEP 29.290-000
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Art. 29. As prioridades e metas para o exercicio financeiro de 2018 sao aquelas
estabelecidas no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei - Anexo I, em
consonancia com 0 Planejamento da acfio governamental pelo Plano Plurianual
2018/2021, tendo como prioridades:

I - A universalizacao e o acesso aos direitos fundamentais basicos de educagéio e
saude de qualidade, habitacfio e saneamento basico, e promogao das politicas
publicas de assisténcia social e protecao especial a crianigta e adolescentes;

II - O desenvolvimento economico com énfase na reducao das desigualdades e a
ampliacao das oportunidades de trabalho digno, através de programas de
desenvolvimento autossustentavel, de apoio ao desenvolvimento local e de
promocao do turismo sustentavel e incentivo a industrializacao;

III - O desenvolvimento urbano com qualidade de vida e defesa do meio
ambiente;

IV - A promocao da articulacéio e integracao entre os Orgéos e as politicas
pL'1blicas,visando garantir maior eficiéncia a gestao;

V - A implantacao de mecanismos de participacéio direta da populaciio na gestao
da cidade, promovendo a transparéncia, o acesso as iniormacoes e a elaboracao
democrética das leis orcamentérias;

VI - A disseminacao do uso da tecnologia da informacao como forma simplificada
de acesso da comunidade aos servicos publicos;

VII - A melhoria da qualidade do gasto publico, mediante 0 aperfeicoamento do
Sistema de Planejamento, Orcamento, Financas e Controle, e redugao dos déficits
orcamentérios do Setor Publico Municipal, tendo em vista o atendimento do
saneamento das financas publicas; incentivar a pratica de esporte na Rede
Publica Municipal de Ensino; e,

VIII - Incentivo e investimento nas atividades Culturais no Municipio.
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Paragrafo unico. As metas e prioridades constantes no Anexo de Metas e
Prioridades desta Lei teréio precedéncia na alocacao de recursos no orcamento de
2018, nao se constituindo, todavia, em limite a programacéio das ciespesas.

CAPITULO 11
DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO oos oncAMEm'os

Art. 39. O Orcamento Fiscal e da Seguridade Social, discriminarao a despesa por
Unidade Orgamentaria, segundo classificacao functional programatica,
especificando para cada projeto, atividade ou opera;-ao especial valores da
despesa por natureza, grupo, modalidade de aplicacao e elemento da despesa.

§ 19. E dispensada a autorizacao legislativa especifica para inclusiio de nova fonte
de recurso em elemento de despesa ja previsto na acéio.

§ 29. Na indicacao do grupo de despesa a que se refere o caput cleste artigo sera
obedecida a seguinte classificacao, de acordo com a Portaria n.9 4-2 de 14 de abril
de 1999 e a Portaria n.9 163 de 04 de maio de 2001 do I\/Iinistério da Fazenda,
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao e da Secretaria de Orcamento
Federal, bem como suas posteriores alteracoes:

a) Pessoal e encargos sociais (1);
b) Juros e encargos da divida (2);
c) Outras despesas correntes (3);
d) Investimentos (4);
e) Inversoes financeiras (5);
I) Amortizacao da divida (6);
g) Reserva de Contingéncia (9).

§ 39. Os programas, classificadores da acéo govern-amentai, pelos quais os
objetivos da Administracao se exprimern, sao aqueies constantes do Plano
Plurianual 2018/2021 e suas posteriores alteracoes. I
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§ 49. A reserva de contingéncia, prevista no art. 27 desta Lei, sera identificada
pelo digito "9", no que se refere ao grupo de natureza de despesa.

Art. 4-9. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Funcao, maior nivel de agregacéio das diversas areas de despesas que
competem ao setor publico;

II - Subfungao, como uma particao da funcao visando agregar determinado
subconjunto de despesa do setor publico;

III - Programa, o instrumento de organizacao da acao governamental visando a
concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no Plano Plurianual;

IV - Projeto, um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitacias no tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansao ou o aperfeigoaniento da acao
de governo;

V - Atividade, um instrumento de programacao para alcangar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operagoes que se realizam de modo
continuo e permanente, das quais resulta um produto nocessario a manutencao
da acao de governo; e

VI - Operacao Especial, as despesas que nao contribuem para a manutencao das
acoes do governo, das quais nao resulta um produto, e nao geram
contraprestagao direta sob a forma de bens ou servicos.

§ 19. Cada programa identificara as acoes necessarias para atingir os seus
objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operacoes especiais, especificando
os respectivos valores e metas, bem como as unidades orcamentarias
responsaveis por sua realizacao.

Rio Novo do Sui-ES-CEP 29,290-000 PM D __;1n“ . 1:’);-i . 3 LQVI
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§ 29. Cada atividade, projeto e operacao especial identificara a funcao, subfuncao,
o programa de governo, a unidade e o Crgao orcamentario. as quais se vinculam.

§ 39. As categorias de programacao de que se trata esta Lei serao identificadas
por programas, projetos, atividades e operacoes especiais.

Art. 59. O projeto de Lei Orcamentaria Anual sera constitnido de:

I - Texto da Lei;

II - Quadros orgamentario consolidado, conforme definidos no Inciso II, art. 22 da
Lei n.9 4.320 de 17 de marco de 1964;

Ill - Anexo do Orcamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma
definida nesta Lei;

IV - Demonstrativo da compatibilidade da programacac» do orgamento com os
objetivos e metas constantes no Anexo de Metas Fiscais, era cumprimento ao art.
59 da LC n.9 101/2000; e

V - Demonstrativo das medidas de compensacao a renuncias -zle receitas e ao
aumento das despesas obrigatorias de carater continuacio, sonforme definicao do
art. 59 da LRF.

Art. 69. O Orcamento compreendera a programacao dos Poderes do Municipio,
seus Fundos e Drgaos mantidos pelo Poder Publico.

Art. 79. Para efeito no disposto nesta Lei, a proposta orcamentéria do Poder
Legisiativo e do IPASNOSUL integrarao 0 projeto de Lei orgamentaria para fins de
consolidagao.

Art. 89. O percentual da Proposta Orcamentéria da Camara Municipal devera vir
definido na Lei Orcamentaria Anual e sera de 7% (sete por cento) dos Im ostos e
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Estado do Espirito Saritp__)

Transferéncias Constitucionais previstos para 0 exercicio de 2017, definidos no
Anexo de Metas Fiscais que acompanha esta Lei.

Paragrafo unico. Os repasses do duodécimo serao efetuados mensalmente até o
dia 20 (vinte) de cada més, calculado conforme Emenda Constitucional n.9 25 de
14 de fevereiro de 2000, tendo como base a receita efetivamente realizada no
exercicio anterior conforme determina o Art. 29-A da Constiituigao Federal.

Art. 99. O Projeto de Lei Orcamentaria podera incluir programacéio condicionada,
constante de propostas de alteracoes do Plano Plurianual 2.018/2021, que
tenham sido objeto de projetos de lei.

CAPPTULOIH
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAQAO DOS ORQAMENTOS E SUAS

ALTERAQOES

Art. 10. No Projeto de Lei Orcamentaria Anual, as receitas e as despesas serao
orcadas a precos correntes, estimados para o exercicio de 2018, conforme Anexo
de Metas Fiscais - Anexo II desta Lei.

Art. 11. O orcamento do Municipio de Rio Novo do Sul para exercicio de 2018
sera elaborado visando garantir o equilibrio fiscal e a rr¢aru.1teng;ao da capacidade
propria de investimento.

Paragrafo unico. A elaboracao do projeto, a ap-rovacao e a execucao
Orcamentaria de 2018 devera ser realizada de modo a evidenciar a transparéncia
da gestao fiscal, observando-so o Principio da Publicidade e permitindo-se 0
amplo acesso da sociedade a todas as informagoes relativas a cada uma dessas
etapas.

Art. 12. O Poder Executivo colocara a disposicao dos demais Poderes e do
Ministério Publico, até 30 de agosto de 2018, os estudos e as estimativas das
receitas para o exercicio subsequente, inclusive da receita corrente liquida, e as
respectivas memorias de calculo, conforme estabelecido no art. 12 § 39 i ei
Complementar n.9 101, de 04 de maio de 2000. in

Rio Novo do Sul — ES - CEP 29.290-000 I \ { ,
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MUNICIPIO DE RIO NOVO no SUL
Estado do Espirito Santo _

Art. 13. O Poder Legislativo encaminhara sua proposta oreameiitiaria para fins de
consolidacao ao Poder Executivo até a data de 30 dé Séf€iIi‘il1i‘0 ill? Z018.

Art. 14. 0 Poder Executivo encaminhara a Camara Municipal 0 Projeto de Lei
Orgamentaria Anual até 30 de outubro de 2018.

Art. 15. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocagao
dos recursos na Lei Orcamentaria e em seus Créditos Adicionais sera feita de
forma a propiciar o controle dos custos das acoes e avaliacao dos resultados dos
programas de governo.

Art. 16. Na programacao da despesa serao observadas restrigoes no sentido de:

I - Nenhuma despesa podera ser fixada sem que estejam definidas e legalmente

iiiiiiiiiiilflfi ii§iiiiiE1i1iififi‘iii@‘¢“i°"‘5i
II - Nao poderao ser incluidas despesas a titulo de Investimentos - Regime de
Execugao Especial, exceto os casos de calamidade publica formalmente
reconhecida, na forma do art. 167, § 39, da Constituicao Federal; e

III - Nenhuma despesa podera ser fixada sem que estejam definidas as
respectivas fontes de recursos.

Art. 17. Na programacao dos investimentos em novos projetos somente serao
incluidos na Lei Orcamentaria Anual depois de atendidos os em andamento,
contempladas as despesas de conservacao do patrimonio publico e assegurada a
contrapartida das operacoes de crédito.

Paragrafo unico. Os investimentos deverao apreseniiar viabilidade técnica,
economica, financeira e ambiental.

Art. 18. A Lei Orgamentaria somente contemplara dotacéio para investimentos
—-9-3 - - ~ ~ nnnflmn
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Plano Plurianual e suas posteriores alteracoes ou em Lei que autorize sua
inclusao.

Art. 19. As dotacoes a titulo de Subvencoes Sociais: e Auxilios a Entidades
privadas sem fins Iucrativos, a serem incluidas na Lei ()ri;amentaria Anual e em
seus respectivos créditos adicionais serao autorizadas aiiravés de Lei especifica,
obedecerao ao disposto no art. 16 da Lei Federal n.9 4.520, de 17 de marco de
1964, e serao definidas em Anexo integrante da Lei Orcamentaria Anual.

§ 19. O Anexo que trata este artigo discriminara a Instituicao a ser beneficiada,
devendo conter no minimo 0 nome e identificacao compieta do beneficiado.

§ 29. E vedada a inclusao de dotacoes a titulo de auxilio para Instituicoes
privadas, ressalvadas as de carater assistencial, comu11ita|"ia, méciico, educacional
e cultural, sem finalidade lucrativa, que definidas conforme "caput” deste artigo, e
que tenham aprovadas as prestacoes de contas dos recursos recebidos.

Art. 20. Para atendimentos do art. 19 desta Lei, as Enticiades privadas sem fins
lucrativos deverao apresentar declaracao emitida pelo Ministério Publico
Estadual no exercicio de 2018, comprovando funcionamento regular no ultimo
ano, bem como 0 comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

Art. 21. A Lei Orcamentaria Anual podera conter dispositivo autorizando 0 Poder
Executivo a abrir Créditos Suplementares, nos lirnites autorizados pelo
Legislativo Municipal.

Paragrafo unico. Copias dos Decretos de abertura de Crédito<_= Suplementares
autorizados na Lei Orcamentaria deverao ser encaminhaclas a Cfsnnara Municipal
junto com a Prestacao de Contas Mensal, no prazo de 30 (trixxta) dias apés o
encerramento de cada bimestre, importando em crime de responsabilidade o nao
atendimento a este dispositivo.

Art. 22. As fontes de recursos e as modalidades de aplicacao aprovadas na Lei
Orcamentaria e em seus créditos adicionais poderao ser modif' 0 ,
justificadamente, para atender as necessidades de execugtao, desde que L) .A
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MUNICIPIO DE RIO NOVO D0 SUL
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a inviabiiidade técnica operacional ou economica da execucatm do crédito na
modalidade prevista na Lei Orcamentaria.

Art. 23. A proposta orcamentaria anual atendera as Diretrizes Gerais e aos
Principios da Unidade, Universidade e Anuidade, nao podendo o montante da
despesa fixada exceder a previsao da Receita para 0 exercicio.

Art. 24. As receitas e despesas poderao ter seus valores corri;;;idos, em 01 de
janeiro de 2018 por indice oficial, caso o indice de intlag.§in do e:-zercicio de 2017
seja superior a 10% (dez por cento).

Art. 25. O Municipio destinara no minimo 25% (vinte e cinco por cento) das
receitas resuitantes de impostos e transferéncias na manutencao e
desenvolvimento do ensino nos termos do art. 212 da Constituicao Federal.

Art. 26. O Municipio aplicara no minimo 15% (quinze por cento) das receitas do
produto da arrecadacao dos impostos a que se refere o art. 156, e dos recursos de
que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alinea “b” e § 39, na saude, em
cumprimento a Emenda Constitucional n.9 29 de 13 de setembro ale 2000.

Art. 27. A dotacéio destinada para Reserva de Contingéncia sera fixada em
montante nao superior a 1% (um por cento) da receita corrente liquida do
exercicio de 2018, e sera utilizada para atender os passivos contingentes
descritos no Anexo de Riscos Fiscais - Anexo Ill - desta Lei e outros riscos, e
eventos fiscais que possam surgir no decorrer da execucao c-rcamentaria do
exercicio de 2018.

Paragrafo unico. A proposta Orcamentaria para o exercicio tie 2018 podera
conter, além da reserva de contingéncia destinada exclusivamente para atender
riscos ou passivos fiscais, outra reserva de contingéncia destinada a atender
possiveis eventualidades ou servir como fonte para abertura de Créditos
Suplementares. As dotacoes fixadas para reserva de contingéncias devera :
evidenciadas de forma distinta na proposta orcamentaria. p

F4
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MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
Estado do Espirito Santo T

Art. 28. Somente serao incluidas, na Lei Orcamentaria para o exercicio de 2018,
dotacoes para pagamento com juros, encargos e amortiza-;ao de dividas
decorrente de operacoes de crédito contratadas e autorizadas até a data do
encaminhamento do Projeto de Lei a Camara Municipal.

Paragrafo unico. A estimativa de receita de operacoes de crédito, para 0
exercicio de 2018, tera como limite maximo a folga resultante da combinacao das
Resolucoes 40/01 e 43/01, do Senado Federal.

Art. 29. Sera incluida no Orcamento, dotacao necessaria ao pagamento de débitos
oriundos de Sentencas Iudiciais transitadas em julgado, co nstantes de Precatorios
ludiciais, desde que apresentadas ao Poder Executivo até 01 de julho do corrente
ano.

Art. 30. A aplicacao dos recursos dos "ROYALTIES DO IT-'ETR0LEO" decorrentes
do art. 48 da Lei Federal n.9 9.478 de 06/08/98 e Lei Estadual n.9 8.308/2006,
obedecera rigorosamente ao plano de aplicacao elaborado pelo Executivo
Municipal, aprovado pelo Conselho Municipal dos Royalties.

Paragrafo (mico. O piano de aplicacao observara 0 disposto no art. 39, da Lei
Estadual n.9 8.308/2006 e suas alteracoes posteriores, e constara da proposta
orcamentaria para o exercicio de 2018, bem como no Piano Plurianual
2018/2021.

CAPITULO IV
DAS o1sPoslcoEs RELATIVAS As DESPESAS com PESSOAL E ENCARGOS

socms

Art. 31. No exercicio de 2018, observado o disposto no art. 169 da Constituicao
Federal, poderao, mediante prévia autorizacao Legislativa, ser concedidas
quaisquer vantagens, aumentos de remuneracao, criacao de cargos, empregos e
funcoes, alteracoes de estrutura de carreiras, bem como admissoes ou
contratacoes de pessoal a qualquer titulo, observado o disposto nos artigos 19 e
20 da Lei Complementar n.9 101/2000.

§ 19. A despesa total do Poder Executivo e Legislativo tera co.mo limites
pessoal e encargos sociais, o disposto na Lei Complementar n.9 101/200

-
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§ 29. Os Orgaos proprios do Poder Legislativo e do Poder i%E'..\;ecutivo assumirao em
seus ambitos as atribuicoes necessarias ao cumprimento no disposto neste artigo.

§ 39. O saldo de caixa existente na Camara Municipal de Rio Novo do Sul, ao final
do exercicio financeiro, mediante lei de iniciativa da Mesa Diretora, podera ser
devolvido aos cofres publicos municipais.

Art. 32. No exercicio de 2018 a realizacao de horas extras, quando a despesa
houver extrapolado 95 % (noventa e cinco por cento) dos limites referidos na Lei
Complementar n.9 101, de 04 de maio de 2000, somente podera ocorrer quando
destinada ao atendimento de relevantes interesses p ublicos, especialmente
voltados para as areas de Sande e Educacao, que gerem situacoes emergenciais de
risco ou prejuizo para a sociedade.

Art. 33. Se a despesa com pessoal do Poder Executivo, durante o exercicio de
2018, ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar n.9 101 de 04 de
maio de 2000, 0 percentual excedente sera eliminado nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um terco no primeiro, aciotando-se entre outras
providéncias:

I - Reducao de horas extras;
II - Reducao de pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em
comissao;e
III - Exoneracao dos servidores nao estaveis.

CAPITULO v
DAS DISPOSICOES SOBRE ALTERACOES NA LEGIS LAQIAO TRIBUTARIA

Art. 34. A Lei que conceda ou amplie incentivo ou ltieneficrio de natureza
tributaria so podera ser editada se atendidas as exigencias do art. 14 da Lei
Complementar n.9 101/2000.

Paragrafo 1'1nico.Aplica-se a Lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de
natureza financeira as mesmas exigéncias referidas no caput, podendo a
compensacao, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo s o
periodo, de despesas em valor equivalente.

I \.I
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Art. 35. A concessao ou ampliacéio de incentivo ou qualquer beneficio de natureza
triioutaria da quai decorra renuncia de receita, parcial ou total, devera ser
precedida nos termos do art. 14, da Lei Complementar n.9 101/2000, e em
havendo qualquer ato administrative que o conceda, devera apos, ser submetido
a Camara Municipal para homologacao, sob pena de nuiidade havendo o seu
descumprimento.

Art. 36. Na estimativa das receitas constantes do Projeto de Lei Orcamentaria
poderao ser considerados os efeitos das propostas de alteracoes na Legislacao
Tributaria.

Art. 37. Na hipotese de alteracéio na Legislacao Tributaria, posterior ao
encaminhamento do Projeto de Lei Orcamentaria Anual ao Poder Legislativo e
que implique em excesso de arrecadacao, nos termos da Lei Federal n.9 4.320, de
17 de marco de 1964, quanto a estimativa de receita constante do referido
Projeto de Lei, os recursos correspondentes deverao sear‘ il1ClL1IClOS por ocasiao da
tramitacao do mesmo na Camara Municipal.

Paragrafo unico. Caso a alteracao mencionada no ”coput" deste artigo ocorra
posteriormente a aprovacao da Lei pelo Poder Legislative, os recursos
correspondentes deverao ser objeto de autorizacao Legislativa.

CAPITULO VI
nas msroslcoas FINAIS

Art. 38. Caso seja necessaria limitacao do empenho das dotacoes orcamentarias e
da movimentacao financeira para atingir a meta bimestral, nos termos do art. 99
da Lei Complementar n.9 101/2000, o Chefe do Poder Executivo definira
percentuais especificos para contingenciamento das; dotaco-es de projetos,
atividades e operacoes especiais.

§ 19. Exciuem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigacoes
Constitucionais e legais do Municipio e as despesas destinadas ac pagamen = 0
servicos da divida . 2%/I
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§ 29. Na hipotese da ocorréncia do disposto no caput deste artigo, o Poder
Executivo comunicara os demais Poderes, acompanhado da memoria de calculo,
das premissas, dos parametros e da justificacao do ato, o montante que cabera a
cada um na limitacao do empenho e da movimentacao financeira.

§ 39. O Poder Executivo demonstrara, em até 30 (trinta) dias jperante 0 Poder
Legislativo, a necessidade da limitacao de empenho e niovimentacéio financeira
nos percentuais e montantes decretados.

§ 49. No caso de limitacao de empenhos e de movimentacao financeira que trata o
caput deste artigo, buscar-se-a preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I - com pessoal e encargos patronais, desde que estejam observados os limites de
gastos com pessoal da LRF; e

II - com a conservacao do patrimonio publico, conforme preve o disposto no
artigo 45 da LC n.9 101/2000.

Art. 39. Caso o Projeto de Lei Orcamentaria de 2018 nan seja sancionada até 31
de dezembro de 2017, o Municipio executara o orcamento aprovado para 0
exercicio de 2017 em 2018, nos termos do Art. 41 desta Lei.

§ 19. Eventuais saldos negativos, apurados em consequéncia de emendas
apresentadas ao Projeto de Lei na Camara Municipal e do procedimento previsto
neste artigo, serao ajustados apos a sancao da Lei Orcamentaria Anual, através da
abertura de créditos adicionais.

§ 29. Nao se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser
movimentadas sem restricoes, as dotacoes para atender despesas com:

I - Pessoal e encargos sociais;

II - Pagamento de beneficios previdenciarios; I’%

Rio Novo d0 Sui — ES - CEP 29.290-000 H I , 1~ -,1 ‘ 3 ‘.
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III - Pagamento de servico da divida;

IV - Pagamento de compromissos correntes nas areas da saiiide, educacao e
assisténcia social; e

V - Os projetos e atividades em execucao em 2017, financiaclos com recursos
oriundos de convénios, operacao de créditos internos e externos, inclusive a
contrapartida prevista.

Art. 40. Em consonancia com o que dispoe a alinea inciso I, art. 49, da Lei
Complementar Federal n.9 101, de 04 de maio de 2000, a Administracao Publica
Municipal desenvolvera sistema de controle de custos e a avaliacao dos
resultados dos programas financiados com recursos orcarnentarios.

Art. 41. Caso 0 Projeto de Lei referente a proposta orcamentaria anual nao seja
aprovado até o término da Sessao Legislativa, a Camara Municipal, apos ser
convocada extraordinariamente, incluira a proposicao na ()rdem do Dia,
sobrestando-se as demais proposicoes, até que ultime a votacao, aprovando-o ou
rejeitando-0.

Art. 42. Caso 0 Projeto de Lei encaminhado para apreciacac» do Legislativo
Municipal for rejeitado em sua totalidade o Municipio executara o orcamento
aprovado para 0 exercicio de 2017 em 2018, tendo seus valores originalmente
aprovados e corrigidos pela inflacao do ano de 2017, sendo este aberto por
Decreto Municipal.

Art. 43. O Poder Executivo podera iirmar Convénio com outras esferas de
Governo e Entidades Filantropicas, para desenvolvimento de programa
prioritarios nas areas da Educacao, Cultura, Saude, Saneamento, Assisténcia
Social, Agropecuaria, Habitacao, Agricultura, Esporte, . ranra e Turismo e1'J} ‘D UQC

Transportes.

Art. 44. O Poder Executivo podera celebrar Convenios e/ou Ter --
Cooperacao Técnica com Consércios Intermuniopais que 0g
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desenvolvimento do Municipio, desde que sejam aprovados através de Lei
Especifica.

Art. 45. O Poder Executivo nos termos da Constituicao Federal e mediante prévia
autorizacao legislativa, podera:

I - Realizar operacoes de crédito até o limite estabeiecido na lei, inclusive
alienacao de bens moveis e imoveis;

II - Realizar operacoes de crédito por antecipacao de receita, nos termos da
legislacao em vigor;

III - Abrir crédito suplementar e adicional, desde que com indicacao dos recursos
correspondentes;

IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos, para cobertura de Créditos
Adicionais do que se trata 0 inciso III.

Paragrafo unico. A reabertura de Créditos Especiais e Extraordinarios, conforme
disposto no art. 167, § 29, da Constituicao Federal, sera efetivada mediante
decreto do Prefeito Municipal.

Art. 46. Para os efeitos do § 39 do art. 16, da Lei Complementar n.9 101, de 04 de
maio de 2000, entende—se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor nao
ultrapasse para bens e servicos os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei n.9
8.666, de 02 de junho de 1993.

Art. 47. O Poder Executivo publicara, no prazo de 30 (trinta) dias apos a
aprovacao da Lei Orgamentaria Anual, no Orgao Oficial do Municipio e/ou outra
adotada pelo Municipio, 0 quadro de detalhamento da Despesa - QDD,
discriminado a despesa por elemento, conforme unidade orcamentaria e

 ’

/'

respectivos projetos e atividades.

RioNovo do Sui-ES-CEP 29.290-000 '9’ '9 -_ f7‘¥'
wwwrionovodosul.es.gov.br / i.;,‘.1:1.a;Z 1



.4? . .L » ea
_ ‘ft I __3»j_

i .=£f’§5fii'?:i:, '
E '"'I ’

.1:.;_~,>-‘ \~

,7? Y. »>-.to . 9219a?/;'¢“*'

"=35?

- V -I»

.__~ ;_.--
“‘9Li.25,‘J\.£i,!‘§;‘\w'/_.r

MUNICIPIO DE RIO NOVO no SUL
_ Estado do Espirito >San:t__o i

Art. 48. Nos termos dos arts. 89 e 13 da Lei Complementar n.9 101, de 04 de maio
de 2000, o Poder Executivo devera elaborar e publicar até (30) trinta dias apos a
publicacao da Lei Orcamentaria Anual de 2018, o cronograma anual de
desembolso mensai elaborado por no minimo grupo cle despesa, bem como as
metas bimestrais de arrecadacao.

Art. 49. Através de ato proprio, 0 Poder Executivo podera editar normas relativas
ao controle de custos e a avaliacao dos resultados dos prograinas financiados com
recursos dos orcamentos, conforme estabelece o art. 49 da Lei Complementar n.9
101/2000.

Art. 50. Durante 0 exercicio de 2018, o Poder Executivo observara na execucao
orcamentaria, financeira e patrimonial, as regras do Controle Interno conforme
estabelece o art. 74 da Constituicao Federal e os termos do art. 51 cia Lei Organica
Municipal, bem como em total observancia as orientacoes do Tribunal de Contas
do Estado do Espirito Santo.

Art. 51. O Poder Executivo podera, mediante prévia autorizacao legislativa,
promover as alteracoes e adequacoes de sua estrutura administrativa, com 0
objetivo de modernizar e conferir maior eficiéncia e eficacia ao Poder Publico
Municipal.

Art. 52. O Poder Executivo Municipal podera encaminhar ao Poder Legislativo,
Projeto de Lei propondo alteracoes na Lei de Diretrizes Orcamentarias para 2018
e na Lei Orcamentaria Anual para 0 exercicio de 2018, com o objetivo de
adequacao das metas e prioridades da Administracao Publica Municipal com 0
Plano Plurianual para o periodo de 2018 a 2021.

Paragrafo tinico. As alteracoes mencionadas no ”caput" deste artigo poderao
ocorrer durante os exercicios financeiros de 2018, compreendenclo os Poderes do
Municipio, seus Fundos e Orgaos mantidos pelo Poder Puizilico.

Art. 53. O Poder Executivo podera encaminhar mensagem ao Poder Legislativo
para propor modificacao nos Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianu /
Diretrizes Orcamentarias, ao Orcamento Anual e aos Créditos Adicionais.\\

I A RioNovodoSui—ES-CEP29290-000 I ' .-'T~=" 1*1'Wl=..-i. =
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Art. 54. O Poder Executivo devera encaminhar a Camara Municipal os balancetes
bimestrais da Execucao Orcamentaria da Receita e da Despesa, no prazo de 30
(trinta) dias apos 0 encerramento de cada bimestre, importando em crime de
responsabilidade o nao atendimento a este dispositivo.

Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario.

Dado e tracado no Gabinete do Prefeito Mu ' ' I oi i\i o Sul (ES), aos 27
de dezembro de 2017. - - .
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ANEXOS METAS FISCAIS

Conforme estabelece a Lei Complementar n.9 101, de 04 de maio de
2000, este anexo demonstrara a avaliacao dos passivos contingentes e de
outros riscos capazes de afetar as contas publicas.

A proposta contida no Anexo de Metas Fiscais mostra o compromisso
com a implementacao de um orcamento equilibrado, que reflita o novo
momento por que passa o Municipio de Rio Novo do Sul, e que por certo
continua a exigir um esforco equilibrado entre o Poder Publico local.

Na categoria de riscos orcamentarios que dizem respeito o possibilidade
de as receitas e despesas previstas nao se confirmarem, sao pelo lado da
receita, decorrentes da frustracao de parte da arrecadacao, motivada
principalmente em funcao de desvios entre os parametros estimados e
efetivos, como por exemplo, 0 nivel de atividade economica, a taxa de inflacao.

Assim como a receita, pelo lado da despesa as realizacoes podem
apresentar diferencas decorrentes de desvios de parametros estimados e
efetivos, podendo afetar principalmente as despesas com divida publica,
gastos com pessoal e seus encargos.

Os anexos compreendem os seguintes documentos: i) Demonstrativo 1
(Metas Anuais); ii) Demonstrativo 2 (Avaliacao do Cumprimento das Metas
Fiscais do Exercicio Anterior); iii) Demonstrativo 3 (Metas Fiscais Atuais
Comparadas com as Fixadas nos Trés Exercicios Anteriores); iv) Tabela IV
(Evolucao do Patrimonio Liquido); v) Demonstrativo 5 (Origem e Aplicacao
dos Recursos Obtidos com Alienacao de Ativos); vi) Demonstrativo 6 (Receita
e Despesa Previdenciarias do Regime Proprio de Previdéncia cios Servidores);
vii) Tabela VII (Estimativa e Compensacao da Renuncia da Receita); viii)
Tabela VIII (Margem de Expansao das Despesas Obrigatorias de Carater
Continuado); e ix) Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administracao
Municipal.

Rio Novo do Sui (ES), 27 de dezembro de;O17
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