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Prefeitura Municipal de S50 José do Calgado/ES. I

LEI N9 2.025/Z017

"oispos some As omsrmzss PARA A ELABORA gt/io oA
us! ORQIAMENTARIA PARA 0 Exsncic/0 os 2018, E DA
OUTRAS PRO VIDFNCIAS.”

O Prefeito do I'\/Iunicipio de S50 José do Calgado, Estado do Espirito Santo, no uso ch;
suas atribuigoes legals, faz saber que a Cémara Municipal aprovou e ele sanciona a .segu|nI@~
Lei:

Art. 19 - Os Orgamentos do Municipio de S50 José do Calgado, Estado do Espirlto Santo. par»
o exercicio financeiro de 2018, serfio elaborados e executados observando as CIIFGUIZGE
objetivos, prloridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I. as Metas Fiscais
II. as Prioridades da Admlnistragao Municipal;
III. as Estrutura dos Orgamentos;
IV. as Diretrizes para a Elaboragao dos Orgamentos do Municipio;
V. as Disposigoes sobre a Divida Pfiiblica Municipal;
VI. as Disposigéo sobre as Despesas com Pessoal;
VII. as Disposigoes sobre Alteragoes na Legislagao Tributéria; e
VIII. as Disposigoes Gerais.

l— DAS METAS FISCAIS

Art. 29 - Em cumprlmento ao estabelecido no artigo 49 da lei Complementar n9 101, Cllz? emlo
de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primério, nominal e mOr‘It8ntu I'll‘:
divida publica para 0 exercicio de 2018, estao identificadas nos demonstrativos I a V desta
Lei, em conformidade com a Portaria n9. 403, de 28 de junho de 2016 da Secretaria do
Tesouro Nacional.

Art. 39 - A Lei Orgamentarla Anual abrangera as entidades da Administragao Direta e Indireta
que recebem recursos do Orgamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 49 - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 29 desta Lei constituem-se dos
sr-1-guintes:

Demonstratlvo 01 — Receitas;
Demonstrativo O2 — Despesas;
Demonstrativo O3 — Metas Anuais;
Demonstrativo O4 — Avaliagao do Cumprlmento das Metas Fiscais do Exercicio Anterior;
Demonstrativo O5 — Metas Fiscais comparadas com as Flxadas nos Trés Exerclcios Anterior»-1;
Demonstratlvo O6 — Evolugéio do Patrimonio Liquldo;
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Prefeitura Municipal de S50 José do CalgadolES.

Demonstrativo 07 — Origem e Aplicacao dos Recursos Obtidos com a Alienacao de Ativos;
Demonstrativo O8 — Receitas e Despesas Previdenciarias;
Demonstrativo 09 - Projecao Atuarial do Regime Proprio de Previdéncia Social;
Demonstrativo 10 — Estimativa e compensacao da Renuncia de Receita;
Demonstrativo 11 — Margem de Expansao das Despesas Obrigatorias de Carater Continuado;
e
Demonstrativo 12 — Rlscos Fiscais.

Art. 59 - Em cumprimento ao § 19 do art. 49, da Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF, o
Demonstrativo 03 — Metas Anuais, sera elaborados em valores Correntes e Constantes
relativo as Receitas, Despesas, Resultado Primario e Nominal e Montante da Divida Publica,
para o Exercicio de referéncia e para os dois seguintes (2018, 2019 e 2020).

§ 19 - Os valores correntes do exercicio de 2017 seréo coincidentes com o orqamento ja
aprovado. Os valores constantes utilizam o parémetro, Indice Oficial de Inflacao Anual,
dentre os sugeridos pela Portaria n9. 403/2016.

§ 29 - Os valores da coluna "% PlB" serao calculados mediante a aplicacao do calculo do»
valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

§ 39 - Os valores correntes dos exercicios de 2018, 2019 e 2020 deverao Ievar em
consideracao a previsao de aumento ou reducao das despesas de caréter continuado,
resultantes da concessao de aumento salarial, incremento de programas ou atividade-s
incentivadas, inclusao ou eliminacao de programas, projetos ou atividades. Os Valoref
constantes e o percentual do PIB serao calculados de forma idéntica aos calculos do
exercicio de 2016.

Evotuc/Txo oo PATRIMONIO Liuuioo

Art. 69 - Em obediéncia ao § 29, inciso III, do Art. 49 da LRF, o Demonstrativo 06 — Evolugao
do Patrimonio Liquido, deve traduzir as variacoes do Patrimonio de cada Ente do I\/Iunicipio e
sua consolidacao.

ORIGEM E APLICAQZAO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAQAO DE ATIV05
Art. 79 - O § 29, lnclso III, do Art. 49 da LRF, que trata da evolugao do patrimonio liquido.
estabelece também, que os recursos obtidos com a alienagéo de ativos que integram 0
referido patrimonio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinzida poi
lei aos regimes de previdéncia social, geral ou proprio dos servidores publicos. O
Demonstrativo 07 — Origem e Aplicacao dos recursos Obtidos com a alienagao de ativo:
estabelece de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

ESTIMATIVA E COMPENSAQAO DA RENIJNCIA oz RECEITA
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Prefeitura Municipal de S50 José do Calgado/ES.

Art. 89 - Conforme estabelecido no § 29, inciso V, do Art. 49 da LRF, o anexo de Metas Fiscais
clevera conter um demonstrativo que indique a natureza da renuncia fiscal e sua
compensacao, de maneira a nao propiciar desequilibrio das contas publicas.

§ 19 A renuncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissao, subsidio, crédito
presumido, concessao de isencao, alteracao de aliquota ou modificacao da base de calculo e
outros beneficios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 29 - A compensacao sera acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita,
proveniente da elevagao de aliquotas, ampliacéio da base de calculo, majoragao ou criacao
cle tributo ou contribuicao

MARGEM DE EXPANSBIO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO

Art. 9" - O Art. 17, da LRF, considera obrigatorio de carater continuado a despesa Corrente
derivada de lei ou ato administrativo normativo que fixem para 0 ente obrigagao legal oe sua
execucao por um periodo superior a dois exercicios.

METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS,
RESULTADO PRIMARIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DlVlDA PUBLICA.

METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 10 — O § 29, inciso II, do Art. 49, da LRF, determina que 0 demonstrative do Metas Anuais
sela instruido com memoria e metodologia de calculo que justifiquem os resultado
pretendidos; comparando-as com as fixadas nos trés exercicios anteriores, e evidencianclo .1
consisténcia dela com as premissas e os objetivos da politica economica nacional.
§ 19 - De conformidade com a Portaria n9. 403/16, a base de dados da receita e da despesa
constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executaclas em 2015 I.-
2016 e das previsoes para 2017, ja orcada, e 2018, 2019 e 2020 projetadas.

METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIIVIARIO.

Art. 11 - A finalidade do conceito de resultado primario é indicar se os niveis de gasto
orcamentarios sao compativeis com sua arrecadacao, ou seja, se as receitas I150-flI'I8flCGlI‘-71‘;
sao capazes de suportar as despesas nao-financeiras.

§19 - A base cle dados para elaboracao deste demonstrativo utilizara valores de receit-1
arrecadada e despesa realiza nos exercicios de 2015, 2016 das previsoes para 2017. in
orcada, e 2018,2019 e 2020 projetadas.
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Prefeitura Municipal de S50 José do Calcado/ES.

§ 29 - O calculo da Meta de Resultado Primério deveré obedecer a metodologia estabelecida
através das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, relativas as normas da
contabilidade publica.

METODOLOGlA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 12 - O calculo do Resultado Nominal devera obedecer a metodologia determinada pelo
Governo Federal, com regulamentacao pela STN.

§ 19 - O calculo das Metas Anuais do Resultado Nominal devera levar em conta a Divida
Consolidada, da qual devera ser reduzida 0 Ativo Disponlvel, mais Haveres Financeiros
menos Restos a Pagar Processados, que resultara na dlvida consolidada Ilquida, que somada
as receitas de Privatizacoes e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultara na Divida Fiscal
Liquida.

§ 29 - A base de dados para elaboragao do demonstrativo desta Lei é constituida dos valores
apurados nos exercicios de 2015, 2016 e 2017 e da projecao dos valores para 2018, 2019 1;‘
2020 e as formulas de calculos contidas na Portaria n9. 403/16.

METODOLOGIA E MEMORIA on CALCULO DAS METAS ANUAIS oo MONTANTE DA Dl\llDAPDBUCA.

Art. 13 - Divida Publica é 0 montante das obrlgacoes assumidas pelo ente da Federacao. Est»
sera representada pela emissao de titulos, operagoes de créditos e precatorios judiciais.

Paragrafo Unico. Também utiliza a base de dados de balancos e balancetes para sua
elaboracao, constituida dos valores apurados nos exercicios de 2015, 2016 e 2017 e da
projecao dos valores para 2018, 2019 e 2020.

ll - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAQAO MUNICIPAL

Art. 14 - As prioridades e metas da administracao Municipal para o exerclcio financeiro Cl:'
2018 constarao obrigatoriamente no Plano Plurianual de 2017 a 2020, compativeis com as
objetivos e normas estabelecldas nesta lei.

§ 19 - Os recursos estimados na Lei Orcamentéria para 2018 serao Cl€S'(ll'l3ClO‘.:.
preterencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos do Plano
Plurianual nao se constituindo, todavia, em limite a programacao das despesas.
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Prefeitura Municipal de S50 José do Calcado/ES.

§ 29 - Na elaboragao da proposta orgamentéria para 2018, o Poder Executivo poclera
aumentar ou diminuir as metas fisicas estabelecida nesta Lei, a fim de compatibllizar a
despesa orcada a receita estimada, de forma a preservar o equilibrio das contas publicas.

lll - DA ESTRUTURA DOS ORQAMENTOS

Art. 15 — O Orcamento para o exercicio financeiro de 2018 abrangera os Poderes Legislativo
e Executivo e sera estruturado em conformidade com a estrutura Organizacional
estabelecida pela Administracao Municipal.

Art. 16 — A Lei Orcementaria para 2018 evidenciara as Receitas e Despesas de cada uma das
Unidades Gestoras, especificando aqueles vlnculos a Funcao, subfuncao, programa, projeto.
atividade ou operacao especial e, quanto a natureza, por categoria economica, grupo de
natureza de despesa e modalidade de aplicacao, tudo em conformidade com as Portarias
SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alteracoes posteriores, as quais deverao estar anexadas aos
anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 17 — A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orcamentaria que trata o Art 22
Paragrafo Unico, inciso I da Lei 4.320/1964, conteré:

I - Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orcamentaria e sua Participagao Relativa
(Principio da Transparéncia, art. 48 da LRFl;
ll - Quadro Demonstrativo da Evolucao das Receitas Correntes Liquidas, Despesa com
Pessoal e seu comprornetimento, de 2018 a 2020 (art. 20, 71 e 48 da LRF);
III - Demonstrativo da origem e Aplicacao dos Recursos Vinculados a Manutencao e
Desenvolvimento do Ensino (art.212 da Constituicao Federal e 60 dos ADCT);
IV - Demonstrativo dos Recursos Vinculados e Acoes Publicas de Sadde (art. 77 dos ADCT);
V - Demonstrativo da Cornposigao do Ativo e Passivo Financeiro, posigao semestre anterior
ao encaminhamento da Proposta ao Leglslativo — (Principio da Transparéncia, art. 48 LRF]:
VI - Quadro Demonstrativo do Saldo da Divida Fundada. Com identificacao dos Credores no
encerramento do ultimo semestre (Principio da Transparéncia, art. 48 da LRF).

IV —- DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAQAO E EXECUQAO DO ORCAMENTO DO MUNICIPIO

Art. 18 - O Orcamento para o exercicio de 2018 obedecera, dentre outros, aos princlplos cm
transparéncia e do equilibrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Leglslativo
Executivo (arts. 19, § 19,49 I, "a" e 48 LRF).

Art. 19 — Os estudos para definicao dos Orgarnentos da Receita para 2018 deverao observar
os efeitos na alteracao da legislacao tributério, incentivos fiscais autorizados, a inflacfio do
periodo, o crescimento economico, a ampliacao da base de calculo dos tributos e sua
evolucao nos ultimos trés exercicios e a projecao para os dois seguintes (art. 12 da LRFl.
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Prefeitura Municipal de Sao José do Calgado/ES.

Paragrafo Unico. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta
Orcamentaria ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara a disposicao da
Lamara Municipal e do Ministério Publico, os estudos e as estimativas de receitas para
exerclclos subseqtientes e as respectivas memories de calculo (art.12, § 39 da LRF).

Art. 20 - Na execucao do orgamento, verificado que o comportamento da receita poclera
afetar o cumprlmento das metas de resultado primario e nominal, os Poderes Legislative e
Executivo, de forma proporcional as suas dotacoes e observadas as fontes de recursos.
adotarao o mecanismo de llmitacao de empenhos e rnovimentacao financeira nos
montantes necessarios, para as dotacoes abaixo (art. 99 da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferéncias voluntarias;
II - obras em geral, desde que ainda nao iniciadas;
III - dotacao para combustiveis, obras, servicos publicos e agriculture; e.
IV - dotacao para material de consumo e outros servicos de terceiro das diversas atividades.

Paragrafo Unico. Na avaliagao do cumprlmento das metas bimestrais de arrecadacao para a
implementacao ou nao do mecanismo da limitacao de empenho e movimentacao financeira.
sera considerado ainda resultado financeiro apurado no balanco Patrimonial do exercicio
anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 21 — As Despesas Obrigatorias de Carater Continuado em relacao a Receita Corrente
Liquida, programadas para 2018, poderao ser expandidas em até 20 %, tomando-se por base
as Despesas Obrigatorias de Carater Continuado fixadas na Lei Orgamentaria Anual para
2017 (art. 49, § 29 da LRF), conforme demonstrado em anexo desta Lei.

Art. 22 - Constituem Rlscos Fiscais capazes de afetar o equilibrio das contas do Municipio.
aqueles constantes do Anexo Proprio desta Lei (art. 49, § 39 da LRFl.

§ 19 - Os riscos fiscais, caso se concretizam, o Executivo Municipal encaminhara Proietos de
Lei a Camara Municipal, propondo anulacao de recursos ordinarios alocados para outrnr
dotacoes nao comprometidas.

§ 29 - Sendo estes recursos insuficientes, 0 Executivo Municipal encaminhara Projetos de Lei
a Camara Municipal, propondo anulacao de recursos ordinarios alocados para outras
dotacoes nao comprometidas.

Art. 23 — O Orcamento para 0 exercicio de 2018 destinara recursos para a Reserva tin
Contingéncia, nao inferiores a 1 % das Receitas Correntes Llquidas previstas e 50 U/U do total
do orcamento de cada entidade para abertura de Créditos Adicionais Suplernentares, (art5‘f
III, cla LRFl.

§ 19 - Os recursos da Reserva de Contingéncia serao destinados ao atendimento de pa$slvrI;\*
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtencao de resultado primarir;
positivo se for o caso, e também, para abertura de créditos adicionais suplementarr;-Il’l1;;i|'i * I
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Prefeitura Municipal de Sao José do Calgado/ES.

conforme disposto na Portaria MPO n9. 42/1999, art. 59 e Portaria STN n9. 163/2001, art. 89
(art. 59 III, "b" da LRF).

§ 29 - Os recursos da reserva de Contingéncia destinados a riscos fiscais, caso estes nao so
concretizem até o dia 01 de dezembro de 2018, poderao ser utilizados por ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotacoes
que se tornaram insuficientes.

Art. 24 - Os investimentos com duracao superior a 12 meses so constarao da Lei
Orcamentaria Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 59, § 59 da LRF).

Art. 25 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecera até 30 dias apos a publicacao
da Lei Orcamentaria Anual, a prograrnacao financeira das receitas e despesas e 0
cronograma de execugao mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 89 da LRF).

Art. 26 -— Os Projetos e Atividades priorizadas na Lei Orcamentaria para 2018 com dotacoes
vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferéncias voluntarias, operacoes de
credito, alienacao de bens e outras extraordinarias, so serao executados e utilizados a
qualquer titulo, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado
ainda 0 montante ingressado ou garantido (art. 89, paragrafo unico e 50, I da LRFl.

Art. 27 - A renuncia de receita estimada para o exercicio de 2018, constante do Anexo
Proprio desta Lei, nao sera considerada para efeito de calculo do orcarnento da receita (art.
49, § 29 V e art. 14, I da l.RFl.

Art. 28 —- A transferéncia de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneliciara
somente aquelas de carater educativo, assistencial, recreativo, cultural e dependera ti-.»
autorizacao em lei especifica (art. 49, I, "f" e 26 da LRF).

Paragrafo Unico. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverao
prestar contas no prazo de 30 dias, contados do término do prazo previsto para aplicacao
dos recursos no Plano de Trabalho aprovado, na forma estabelecida pelo servico de
contabilidade municipal (art. 70, paragrafo onico da Constituicao Federal).

Art. 29 — Os procedimentos administrativos e estimativos do impacto orcamentarioa
financeiro e declaracao do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e ll
dispensa/inexigibilidade.

Paragrafo Unico. Para efeito do disposto no art. 16, § 39 da LRF, sao consideradas despesas
irrelevantes, aqueles decorrentes da criacao, expansao ou aperfeicoamento da atria
governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercicio financeiro or.-
2018, em cada evento, nao exceda ao valor limite para dispensa de licitacao, fixado no item I
do art. 24 da Lei n9. 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 39 da LRFl.
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Prefeitura Municipal de Sac José do Calcado/ES.

Art. 30 — As obras em andamento e a conservacao do patrimonio poblico terao prioridade
sobre projetos novos na alocacao de recursos orcamentarios, salvo proietos programados
com recursos de transferéncia voluntaria e operacao de crédito (art. 45 da LRFI.

Art. 31 — Despesas de competéncia de outros entes da federacao so serao assumidas pela
Administracao Municipal quando firmados convénios, acordos ou ajustes e previstos
recursos na lei orcamentaria (art. 62 da LRF).
Art. 32 — A execucao das receitas e a fixacao das despesas serao orcadas para 2018 a precos
correntes.

Art. 33 — A execucao do orcamento da despesa obedecera, dentro de cada projeto, atividadiz
ou Operacoes Especiais, a dotacao fixada para cada Grupo de Natureza rl-1
Despesa/Modalidade de Aplicacao, com apropriacao dos gastos nos respectivos elementos
de que trata a Portaria n9 163/01.

Paragrafo Unico. A transposicao, 0 remanejamento ou a transferéncia de recursos de um
Grupo de Natureza de despesa/Modalidade de Aplicacao para outro, dentro de cada projeto,
Atividade ou Operacoes Especiais, podera ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no
arnbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Camara no ambito do
Poder Legislativo (art. 167 inciso VI da Constituicao Federal).

Art. 34 —- Durante a execucao orcamentaria de 2018, o Poder Executivo Municipal,
autorizado por lei, podera incluir novos proietos, atividades ou operagoes especiais no
orcamento das Unidades Gestora na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas
prioridades para o exercicio de 2018 (art. 167, I da Constituicao Federal).

Art. 35 - O controle de custos das agoes desenvolvidas pelo Poder Publico Municipal.
obedecera ao estabelecido no art. 50, § 39 da LRF.

Paragrafo Unico. Os custos serao apurados através de operacoes orcamentarias, tomando-se
por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas fiscais realizadas e
apuradas ao final do exercicio (art. 49, I "e" da LRFI.

Art. 36 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que
integrarem a Lei Orcamentaria de 2018 serao obieto de avaliacao permanente pelos
responsaveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvlos i.=
avaliar seus custos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas (art. 49, I, "e" da LRF).

v - DAS oivosicoias soane A DIVIDA PDBLICA MUNICIPAL

Art. 37 — A Lei orcamentaria de 2018 podera conter autorizacao para contratagao tie
Operacoes de créditos para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite tie
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Prefeitura Municipal de S50 José do Calgado/ES.

endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Liquidas apuradas até o final do semestre
anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art.30, 31 e da LRF).

Art. 38 — A contratacao de operacoes de créditos dependera de autorizacao em lei especifica
(art. 32, Paragrafo Unico da LRF).

Art. 39 — Ultrapassado 0 limite de endividamento definido na legislacao pertinente e
enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obtera resultado primario necessario
através da limitagao de empenho e movimentacao financeira (art. 31, § 19, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIQOES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 40 — O Executivo e 0 Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderao em 2018.
criar cargos e funcoes, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneracao
de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso publico on
carater temporario na forma de lei, observados os Iimites e as regras da LRF (art. 169, § 19, II
da Constituicao Federal).

Paragrafo Unico. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverao estai
previstos na lei de orcamento para 2018.

Art. - 41 - Ressalvada a hipotese do inciso X do artigo 37 da Constituicao Federal, a despesa
total com pessoal de cada um dos Poderes em 2018, Executivo e Legislativo, nao exceclera,
em Percentual da Receita Corrente Liquida, a despesa verificada no exercicio de 2017.
acrescida de 10%, obedecido o Iimites prudencial de 51.30% e 5,70% da receita corrente
Liquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 42 - Nos casos de necessidade temporaria, de excepcional interesse publico.
devidamente justificado pela autoridade competente, a Administracao Municipal podem
autorizar a realizacao de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal nan
excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, Ill da LRF (art. 22, paragrafo ilinico, V cla
LRF).

Art. 43 — O Executivo Municipal adotara as seguintes medidas para reduzir as despesas com
pessoal caso elas ultrapassem os Iimites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I. eliminacao de vantagens concedidas a servidores;
II. eliminacao das despesas com horas-extras;
III. exoneracao de servidores ocupantes de cargo em comissao;
IV. demissao de servidores admitidos em carater temporario.

Art. 44 — Para efeito desta Lei e registros contabeis, entende-se como terceirizagao de mao-
de-obra referente substituicao de servidores de que trata o art. 18, § 19 da LRF, .i
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Prefeitura Municipal de S50 José do Calcado/ES.

Art. 49 - Serao consideradas legais as despesas com multas e iuros pelo eventual atraso no
pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiéncia de Caixa.

Art. 50- Os créditos especiais e extraordinérios abertos nos ililtimos quatro meses do
exercicio, poderao ser reabertos no exercicio subsequente, por ato do Chefe do Poder
Executivo.

Art. 51 — O Executivo Municipal esta autorizado a assinar convénios com os Governos
Federal e Estadual, através de seus orgaos da administragao direta ou indireta, para
realizacao de obras ou servicos de competéncia ou nao do Municipio.

Art. 52 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposigoes em
contrario.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao losé do Calcado-ES, aos vinte (20) dias do
més de julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2017)./"
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