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PAULO H~ PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 22 de marco de 2021. 

LUCIAN£ PIMENTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 5° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 

Art. 3° - Cabera a unidade responsavel a divulqacao da lnstrucao Normativa ora 
aprovada. 

Art. 2° - Todas as lnstrucoes Normativas, ap6s sua aprovacao e publicacao, deverao 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsaveis e por seus respectivos 
Sistemas Administrativos. 

Paragrafo Onico - A lnstrucao Normativa a que se refere o caput disciplina a 
elaboracao da Lei de Diretrizes Orcamentarias do Municf pio de Afonso Claudio. 

Art. 1 ° - Fica aprovada a Instrucao Normativa do Sistema de Planejamento e 
Orcarnento N° 002/2012, Versao 03/2021, que segue anexa como parte integrante 
deste Decreto. 

DEC RETA: 

O Prefeito Municipal de Afonso Claudio, Estado do Espirito Santo, no uso de 
atribuicoes que lhe sao conferidas; e objetivando a operacionalizacao do Sistema de 
Controle lnterno do Municf pio, no arnbito deste Poder, 

Aprova a Versao 03 da lnstrucao 
Normativa SPL N.0 002 do SPL - 
Sistema de Planejamento e Orcamento 
e da outras provldenclas. 

DECRETO N° 276/2021 

EST ADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 
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§ 2° - A lei de diretrizes orcarnentarias cornpreendera as metas e prioridades da 
adrninistracao publica federal, incluindo as despesas de capital para o exercfcio financeiro 
subsequente, orientara a elaboracao da lei orcamentaria anual, dispora sabre as alteracoes 
na legisla9ao tributaria e estabelecera a politica de apncacao das agencias financeiras 
oficiais de fomento. 

I - o piano plurianual; 
II - as diretrizes orcarnentarlas: 
Ill - os orcamentos anuais. 

Art. 165. Leis de iniciativa do Peder Executive estabelecerao: 

Constituicao Federal: 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 

Seu objetivo e definir, as metas priorizadas, dentre aquelas constantes do PPA para serem 
executadas no ano subsequente ao de sua elaboracao, definidos custos de cada acao, e 
redefinindo as metas pretendidas pelos programas no ano conforme disponibilidades 
financeiras ou parcerias a serem firmadas com entidades publlcas. privadas ou mesmo 
sociais. 

A Lei de Diretrizes Orcarnentarias e um dos instrumentos de planejamentos previstos no 
artigo 165 da Constituicao Federal. 

111 - CONCEITOS 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da adminlstracao direta e indireta. 

11 - ABRANGENCIA 

Disciplinar a elaboracao da Lei de Diretrizes Orcarnentarias do Municfpio de Afonso Claudio. 

I - FINALIDADE 

Versao: 03 
Aprovacao em: 22/03/2021 
Ato de aprovacao: Decreto N° 276/2021 
Unidade Responsavel: Secretaria de Planejamento 

INSTRUCAO NORMATIVA SPL N° 002 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
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a) Anexo de Riscos Fiscais (Art. 4°, § 3° c/c Art. 5°, Ill, ambos da L.C. 101/2000); 
b) Anexo de Metas Fiscais (art. 4°, § 1° da L.C. 101/00) contendo: 

b1) Demonstrative I - Metas Anuais (art. 4°, § 2°, II da L.C. 101/00); 
b2) Demonstrative II - Avaliacao do cumprimento das metas fiscais do exercicio anterior 
(art. 4°, § 2°, Ida L.C. 101/00); 

A Lei de Diretrizes Orcarnentarias deve ser acompanhada dos seguintes anexos: 

a) Metas e prioridades da admtnlstracao municipal; 
b) Estrutura e orqanizacao da lei orcamentaria: 
c) Diretrizes gerais para elaboracao e execucao dos orcarnentos do Municipio e suas 
alteracoes: 
d) Controle de custos e avaliacao dos resultados dos programas financiados pelo orcarnento 
municipal; 
e) Reserva de Continqencia; 
f) Cronograma Mensal de Desembolso; 
g) Criterios para Lirnltacao de Empenhos e Execuc;ao Financeira; 
h) Concessao ou ampliacao de incentive ou beneffcio de natureza tributaria da qual decorra 
renuncia de receita; 
i) Despesas consideradas irrelevantes; 
j) As disposicoes relativas ao aumento das despesas com pessoal e encargos sociais; 
k) condtcoes para contratacao de hara extra, salvo no case do disposto no incise II do § 6° 
do art. 57 da Constituicao, quando ocorrer gastos superiores a 95% do Limite Legal de 
Gastos com pessoal nos termos do art. 22, Paraqrafo unico da L. C. 101 /00; 
I) Transferir recurses a mstituicoes publicas e privadas sem fins lucrativos desde que 
autorizado em Lei Municipal e seja firmado convenios, ajustes e outros conqeneres, pelo 
qual fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestacao de 
contas; 
m) Alteracoes na legisla9ao tributaria do municf pio. 

O texto do projeto da Lei de Diretrizes Orcarnentarlas devera ser elaborado nos termos da 
Constituic;ao Federal, art. 165, § 2°, estabelecendo as Diretrizes Orcarnentarias do Municipio 
e orienta a elaboracao da respectiva Lei Orcarnentarta Anual, atendendo as determinacoes 
impostas Lei Complementar n° 101 de 04 de Maio de 2000, em especial das: 

Estabelecidas regras gerais para a elaboracao da Lei de Diretrizes Orcarnentarias, na forma 
exigida pelo Art. 165, Incise II, da Constituicao Federal, a serem observadas por todas as 
unidades da estrutura organizacional, compreendendo a adrninistracao direta e indireta do 
Peder Executive Municipal. 

V- RESPONSABILIDADES 

Outras normas: Art. 165 da CF, combinado com o disposto na Lei Orqanica Municipal, Lei 
Complementar n° 101/2000 - LRF, Lei Federal n° 4.320/1964, Portaria MPOG n ° 42 
de14.04.1999, e adicionalmente as demais Normas editadas pela Secretaria do Tesauro 
Nacion al. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
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a) Elaborar fluxograma das atividades, se for o caso (Secretaria Municipal de Planejamento); 
b) Desenvolver formulartos e/ou adequar sistemas informatizados para o registro das 
tnforrnacoes necessarias em cada atividade (Secretaria Municipal de Planejamento); 
c) Estabelecer os procedimentos de sequranca em tecnologia da informacao apticavets ao 
processo (Secretaria Municipal de Planejamento); 
d) Detalhar as analises, confrontacoes e outros procedimentos de controle a serem 
executados em cada etapa do processo e elaborar check-list de controle (Unidade Central 
de Controle I nterno); 
e) Criar Comissao com equipe setorial para levantamento das prioridades (Prefeito 
Municipal); 
f) Definir cronograma de atividades, tendo em vista o prazo estabelecido para o 
encaminhamento do projeto da LOO a Camara (Comissao): 

Cabera aos seguintes responsaveis o desenvolvimento das acoes: 

d) Procuradoria: Elaboracao do Projeto de Lei e Encaminhamento a Camara Municipal, bem 
come pela posterior sancao, publicacao no dlario oficial e encaminhamento imediato a 
Contabilidade para publicacao no Portal da Transparencia, 

c) Equipe de Planejamento: Cornissao. 
Conduzir o processo de elaboracao e consolidacao das acees. 

b) Unidades Executoras: Secretarias e demais unidades administrativas. 
Levantamento dos Problemas e Elaboracao dos Programas. 

a) Coordenacao Geral: Prefeito Municipal. 
Definlcao das Diretrizes, Objetivos e Metas da Administracao Municipal. 

O processo de elaboracao devera contar com a participacao popular, na forma exigida pelo 
Art.44, da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da 
Cidade, e sera conduzido pela Oomissac, presidida pelo(a) Secretariota) de Planejamento, 
com apoio das unidades executoras, coordenadas pelo Prefeito Municipal, com as seguintes 
responsabilidades: 

b3) Demonstrative Ill - Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos tres 
exercicios anteriores (art. 4°, § 2°, II da L.C. 101/00); 
b4) Demonstrative IV - Evolucao do Patrirnonio Liquide (art. 4°, § 2°, Ill da L.C.101/00); 
b5) Demonstrative V - Origem e Aplicacao dos recurses obtidos com a alienacao de 
ativos (art. 44 da L.C. 101/2000); 
b6) Demonstrative VI - Avaliacao da Situacao Financeira e Atuarial do Regime de 
Previdencia Pr6prio dos Servidores (art. 4°, § 2°, IV da L.C. 101/00); 
b7) Demonstrative VII - Estimativa e Compensacao da Renuncia de Receitas (art. 4°, § 
2°, Vda L.C.101/00); 
b8) Demonstrative VIII - Margem das Despesas Obrigat6rias e de Carater Continuado 
(art. 4°, § 2°, V da L.C. 101/00). 
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Afonso Claudio, 22 de marco de 2021. 

Esta lnstrucao Normativa entra em vigor a partir de sua aprovacao 

Os termos contidos nesta lnstrucao Normativa, nao exime a observancia das demais 
normas, competentes, que devem ser respeitadas. 
Esclarecimentos adicionais a respeito da materia poderao ser obtidos, atraves de pesquisas 
juridicas, consulta a legisla9ao, bem coma a equipe da Unidade de Controle lnterno a quern 
compete orientar todas as Unidades Executaras e Unidades Responsaveis. 

VI - CONSIDERACCES FINAIS 

A Contabilidade Municipal publicara no Portal da Transparencia e encaminhara 
tempestivamente para o TCE-ES, se necessario; 

b) Comunicar a todas as unidades da estrutura organizacional; 

a) Preparar a sancao e publicacao da lei do LDO; 

Ap6s a aprovacao pelo Peder Legislative a Procuradoria Municipal devera tomar as 
seguintes providencias: 

Caso os oarametros macroeconomicos para montagem do cenario fiscal nao estejam 
disponfveis na data da elaboracao da LDO poderao ser utilizados as dados mais recentes. 

Na elaboracao dos anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais deverao ser observadas as 
regras e os modelos constantes do Manual Tecnico de Demonstratives Fiscais, Volume I 
aprovado pela Portaria Conjunta SOF/STN N° 03/2008 e posteriores alteracoes. 

g) Elaborar o relat6rio dos projetos em andamento e das despesas de conservacao do 
patrlmcnlo e diagnosticar as demandas sociais, os problemas, melhorias, necessidades e 
potencialidades para as quais deverao ser consignados creditos orcamentarios na LOA 
(Comissao e Unidades executoras); 
h) Levantar as metas e prioridades dos objetivos estrateqicos, das diretrizes e das 
informacoes de carater geral estabelecidos no PPA, voltadas a elaboracao da proposta 
orcamentaria anual (Comissao): 
i) Definir os programas a serem priorizados (Cornissao): 
j) Elaborar o Anexo de Metas Fiscais conforme os dados apresentados pela Cornissao 
(Contabilidade); 
k) Elaborar o Anexo de Riscos Fiscais conforme os dados apresentados pela Comlssao 
(Contabilidade); 
I) Elaborar a primeira versao do projeto de LDO (Comissao e Procuradoria); 
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