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I.El N." 292/2.005 São Félix do Xin^u, 17 d u outubro de 2.005

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DENIMAR RODRIGUES, Prefeito munic ipa l de São Félix do Xingu, Estado do Pará,
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 90, IV, FAZ SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. l" O Orçamento do município de São Félix do Xingu, relativo ao exercício de 2006, será
elaborado e executado segundo as dirctrizcs gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, ern
cumprimento ao disposto na Lei 4.320/64, no Art. 165, § 2°, da Constituição Federal, e Art. 4°, da
Lei Complementar n° 101, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II - estrutura e organização do orçamento;
III - diretrixes gerais para elaboração e a execução do orçamento do Município e as suas
alterações;
IV - disposições sobre a dívida pública Municipal;
V - as disposições sobre alterações na legislação t r ibutár ia do Município;
VI - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
VII - as disposições finais;

CAPITULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2" O Anexo I desta Lei estabelece as prioridades da Administração Munic ipa l para o exercício
financeiro de 2006. em consonância com o Plano Plur ianual do Município.

Parágrafo Único. Na elaboração da proposta orçamentaria para 2006, o Poder Executivo poderá
aumentar ou d i m i n u i r as metas estabelecidas nesta lei a fim de compatibilizar a despesa orçada à
receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 3" Em conformidade com o disposto no § 2° do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo
4° da Lei Complementar n" 101/2000 e no § 2° do artigo 100 da Lei Orgânica do Município, as
metas c prioridades para o exercício financeiro de 2006 são as especificadas, no Anexo de Melas c
Prioridades que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentaria, mas não se constituindo em l imite à programação das despesas.

§ 1° Poderá ser procedida a adequação das metas c prioridades de que trata o capul deste artigo, se
durante o período decorrido entre a apresentação desta lei e a elaboração da proposta orçamentaria
para 2006, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do
Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

§ 2" Na hipótese prevista no parágrafo anterior, as alterações ocorridas no anexo de metas e
prioridades para 2006 serão encaminhadas juntamente com a proposta orçamentaria para o próximo
exercício. <"~~
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CAPÍTULO II
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 4" O projeto de lei orçamentaria para o exercício financeiro de 2006 abrangerá os Poderes
Executivo e Legislativo junto com seus Fundos devendo ser elaborado levando-se em conta a
Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Parágrafo Único. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo
trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentaria, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas
memórias de cálculo, conforme § 3° do Art. 12 da Lei Complementar n° l O l de 04/05/2000.

Art. 5" A Lei Orçamentaria para 2006 evidenciará a Receita de cada uma das Unidades Gestoras
em níveis gerencialmente importantes, especificando no Orçamento da Receita da Unidade Gestora
Central aquelas vinculadas a fundos, e a Despesa de cada Unidade Gestora, por função, sub-função,
programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto à sua natureza, no mínimo por
categoria económica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, conforme Portaria
Interministcrial n° 163/2001 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:

I - Demonstrativo da Receita c Despesa, segundo as Categorias Económicas (Anexo l, da
Lei 4.320/64 c Adendo 11 da Portaria SOF n° 8/85);

II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Económicas (Anexo 2, da Lei
4.320/64 e Adendo I I I da Portaria SOF n° 8/85);

III - Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Económicas (Anexo 3, da Lei
4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85);

IV - Demonstrativo da Despesa por Categoria Económica, Grupos de Naturc/a de Despesa
e Modalidade Aplicação em cada Unidade Orçamentaria (Anexo 3, da Lei 4.320/64 e Adendo 111
da Portaria SOF n° 8/85);

V - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85);
VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-

FunçÕes, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VI da Lei 4.320/64 e
Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85);

VII Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-FunçÕes, Programas, Projetos,
Atividades c Operações Especiais (Anexo 7 da Lei 4.320/64 e Adendo VI da Portaria
SOF/SEPLAN n° 8/85);

VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-FunçÕcs, Programas conforme o
vínculo com os recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN n"
8/85);

IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e
Adendo V I I I da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85);

X - Planilha de apresentação da Despesa por categoria de programação, com identificação
da classificação institucional, funcional-programática, categoria económica, com apresentação do
diagnóstico, diretrizes, objetivos, caracterização das metas c indicação das fontes de
financiamentos;

XI - Demonstrativo da Evolução da Receita, por fontes, conforme disposto no artigo 12 da
Lei de Responsabilidade Fiscal;

XII - Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Económica,
conforme disposto no artigo 22 da Lei 4.320/64;

XIII - Demonstrativo do volume de recursos destinados ao orçamento fiscal e da
seguridade social.

Parágrafo Único. Para efeito desta lei, entende-se por Unidade Gestora Centra!, a Prefeitura
Municipal , e por Unidade Gestora, as entidades com Orçamento e Contabilidade própria.
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Art. 6° A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentaria conterá:

I - Quadro demonstrativo da evolução da Receita dos quatro exercícios anteriores, a
situação do atual e a estimativa para os dois exercícios seguintes, acompanhado de metodologia e
memória de cálculo, conforme o art. 12, da Lei Federal 101/2000;

II - Quadro demonstrativo da participação relativa de cada fonte na composição da receita
total;

III - Quadro demonstrativo dos tributos lançados c não arrecadados dos quatro exercícios
anteriores, identificando o estoque da Dívida Ativa;

IV - Quadro demonstrativo da evolução da Despesa ao nível de função, de elemento c
grupo de natureza, unidade orçamentaria, dos quatro exercícios anteriores e fixada para os dois
exercícios seguintes;

V - Quadro demonstrativo da despesa por unidade orçamentaria e sua participação relativa;
VI - Quadro demonstrativo da evolução das receitas correntes líquidas, despesas com

pessoal e seu grau de comprometimento;
VII - Quadro demonstrativo das despesas com serviços de terceiros e seus percentual de

comprometimento da receita corrente líquida;
VIII - Demonstrativo dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino;
IX - Demonstrativo dos recursos vinculados às açõcs públicas de saúde;
X - Demonstrativo de compatibilização da programação dos orçamentos com a Lei de

Diretrizes Orçamentarias;
XI - Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos oriundos de alienação de bens, se

for o caso;
XII - Demonstrativo das medidas de compensação para aumento de despesas obrigatórias

de caráter continuado, se for o caso.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO

MUNICÍPIO E AS SUAS ALTERAÇÕES

Art. T O Orçamento do Município será elaborado e executado visando garantir o equilíbrio entre
receitas e despesas c a manutenção da capacidade de investimento.

Art. 8° A Lei Orçamentaria Anual, será acompanhada do Quadro de Detalhamento de Despesa -
QDD - discriminado, por unidade orçamentaria, os projetos e atividades e os elementos de despesa,
com seus respectivos valores, obedecendo na sua apresentação à forma analítica.

Art. 9° A Lei Orçamentaria Anual obedecerá aos princípios da Unidade, Universalidade e
Anualidade, estimando a Receita e fixando a Despesa, sendo estrutura na forma definida na Lei n°,
4. 320/64 e Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 10. Os recursos do Tesouro Munic ipa l serão alocados para atender, em ordem de prioridade,
às seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais, observado o limite previsto na Lei Complementar n°.
101/2000;

II -juros, encargos e amortizações da dívida fundada interna e externa em observância às
Resoluções n°s. 40 e 43/2001 do Senado Federal;

III - contrapartidas previstas em contratos de empréstimos internos e externos ou de
convénios ou outros instrumentos similares, observados os respectivos cronogramas de
desembolso;

IV - outros custeios administrativos e aplicações em despesas de capital.

V
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Parágrafo Único. As dotações destinadas às despesas de capital, que não sejam financiadas com
recursos originários de contratos ou convénios, somente serão programadas com os recursos
oriundos da economia com os gastos de outras despesas correntes, desde que atendidas plenamente
as prioridades estabelecidas neste artigo

Art. 11. No projeto de Lei Orçamentaria Anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços
correntes de 2005.

Art. 12. A critério do Poder Executivo e considerando a conjuntura económica, o Orçamento do
Município, em sua execução, poderá ser atualizado de forma a refletir a variação da receita c
permitir a apuração do efctivo excesso de arrecadação.

Ari. 13. Na programação da despesa, serão observadas restrições no sentido de que:

I - nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de
recursos;

II - não poderão ser incluídas despesas a título de Investimento - Regime de Execução
Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art.
167, § 3°, da Constituição Federal.

III - o Município contribuirá para o custeio de despesas de competência de outros entes da
Federação, quando atendido o art. 62, da Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000.

IV - não serão destinados recursos para atender despesas com pagamento, a qualquer título,
a servidor da administração municipal direta ou indireta, por serviço de consultoria ou assistência
técnica, inclusive, custeados com recursos decorrentes de convénios, acordos, ajustes ou
instrumentos congéneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado,
nacionais ou internacionais.

Art. 14. Os órgãos da administração indireta terão seus orçamentos para o exercício de 2006,
incorporados à proposta orçamentaria do Município, caso, sob qualquer forma ou instrumento legal
recebam recursos tio tesouro m u n i c i p a l ou adminis t rem recursos c património do Município.

Art. 15. Para os efeitos desta Lei, fica entendida como Receita Corrente Líquida a definição
estabelecida no art. 2°, inciso IV, da Lei Complementar N° l O l , de 04 de maio de 2000.

Art. 16. A Receita Corrente Líquida será destinada, prioritariamente, aos custeios administrativo e
operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de amortização, juros e
encargos da dívida, à contrapartida das operações de crédito e às vinculações - Fundos, observados
os limites impostos pela Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000.

Art. 17. A proposta orçamentaria que o Poder F,xecutivo encaminhará ao Poder Legislativo
obedecerá as seguintes diretrizcs:

I - as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos e entre aquelas serão
priorizados os investimentos.

II - os investimentos deverão apresentar viabilidade técnica, económica, financeira e
ambiental.

I I I - as despesas com vencimentos, subsídios, salários, d ív ida pública e encargos sociais
terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

Art. 18. As alterações do Quadro de Dctalhamento de Despesa - QDD - no nível de modalidade de
aplicação, observados os mesmos grupos de despesa, categoria económica, projeto/atividadc e
unidade orçamentaria, poderão ser realizadas para atender as necessidades de execução, por ato do
Secretário Municipal de Planejamento e Administração. - > -
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Art. 19. A dotação consignada para Reserva de Contingência será fixada em valor equivalente a
1% {um por cento), no máximo, da Receita Corrente Líquida, definida no artigo I I desta Lei,
destinados à obtenção de resultado primário positivo, e atender os passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1° Para efeito desta lei, entende-se como eventos fiscais imprevistos, as despesas dirctamcnte
relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços da Administração Pública Municipal
não orçadas ou orçadas a menor.

§ 2° Os recursos da Reserva de Contingência destinados a intempéries e passivos contingentes,
caso não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2006, poderão ser utilizados por ato do Chefe
do Poder Executivo para atender eventos fiscais imprevistos, desde que constantes da Lei de
Diretrizes Orçamentarias e Proposta Orçamentaria para o exercício de 2006.

Art. 20. A programação de investimentos, em qualquer dos orçamentos integrantes do Projeto de
Lei Orçamentaria Anual, deverá apresentar consonância com as prioridades governamentais
incluídas no Plano P l u r i a n u a l para o período de 2006 a 2009 c suas alterações e com a Lei de
Diretrizes Orçamentarias que for aprovada e sancionada para o exercício de 2006.

Art. 21. As transferências de recursos do Tesouro Munic ipa l a entidades privadas, beneficiará
somente aquelas de caráter educativo, assistência!, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação
técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo munic ipa l , mediante instrumento formal
de convénio ou cooperação.

Parágrafo Único. Os beneficiários dos recursos tratados no caput deste artigo deverão ser
legalmente constituídos e estarem em situação fiscal regular.

Art. 22. Para efeito do disposto no art. 16, § 3° da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas
despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto
orçamentário-financeiro num exercício não excedam o valor para dispensa de licitação, fixado no
item I do art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado.

Art. 23. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado recursos
suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do património público,
salvo projctos programados com recursos de convénios e operações de crédito. (Art. 45 da LRF)

Art. 24. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela
Administração Mun ic ipa l quando firmadas por convénios, acordos ou ajustes c previstos recursos
na lei orçamentaria. (Art. 62 da LRF) , .

Art. 25. A lei orçamentaria para 2006 autorizará o Poder Executivo Municipal a rcmanejar
dotações orçamentarias de um elemento de despesa para outro dentro de cada projeto, atividadc ou
operações especiais, ficando ainda, nos termos do artigo 7° da Lei Federal 4.320/64, a abrir
Créditos Adicionais, utilizando como fontes de recursos, a anulação parcial ou total de dotações do
próprio orçamento, bem como, o excesso de arrecadação do exercício realizado c projctado, como
também, o superavit financeiro do exercício anterior, se houver.

Art. 26. Durante a execução orçamentaria de 2006, o Executivo Municipal, autorizado por lei,
poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades
gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de
2006.

Art. 27. Ficam as seguintes despesas sujeitas à limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses
previstas nos arts. 9° e 31°, §1°, inciso II, da Lei Complementar l O l, de 04/05/2000:

I - redução de despesas com combustíveis para frota de veículos dos setores de transporte,
obras, serviços públicos c agricultura;

II - redução dos investimentos programados, desde que não comprometidos;
III - eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores;
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IV - despesas com obras e instalações, aquisição de imóveis e compra de equipamentos e
materiais permanentes;

V - despesas de custeio não relacionadas às prioridades constantes do Anexo I desta Lei..

Parágrafo Único. Não serão passíveis de limitação as despesas concernentes às ações nas áreas de
educação e saúde.

CAPÍTULO TV
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

Art. 28. A Câmara Municipal poderá, no exercício 2006, realizar a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título,
respeitando o limite estabelecido no art. 20, inciso III da Lei Complementam0 101, de 04 de maio
de 2000.

Parágrafo Único. Os recursos para as despesas correntes destes atos deverão estar previstos na lei
de orçamentos.

Art. 29. Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total
com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não excederá em percentual da Receita Corrente
Líquida o montante verificado no exercício anterior, acrescida de até 10% (dez por cento),
obedecido os limites prudêncíais de 51,30% e 5,70% respectivamente da Receita Corrente Líquida.

Art. 30. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público devidamente
justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de
horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoa! não excederem a 95% (noventa e
cinco por cento) do limite estabelecido no artigo 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 22,
§ único da LRF).

Art. 31. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal
caso ultrapassem os limites estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (ART. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação de despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupautes de cargos em comissão; e
IV - demissão de servidores admitidos cm caráter temporário.

Art. 32. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirizaçào de mão-de-obra
referente a substituição de servidores de que trata o artigo 18, § l ° da Lei Complementar n" l O l, de
4 de maio de 2.000, a contratação de pessoal para o exercício exclusivo de atividades ou funções
constantes do Plano de Cargos da Administração Municipal de São Félix do Xingu ou ainda
atividades própria da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja
utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contrato de terceiros.

Art. 33. A verificação dos limites das despesas com pessoal poderá ser feita no final de cada
quadrimestre.

Art. 34. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos c funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, pelos Poderes Executivo e Legislativo, somente será admitido;
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I - se houver prévia dotação orçamentaria suficiente para atender às projeções de despesas"
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se observado o limite estabelecido no artigo 20, inciso III da Lei Complementar 101 de
04/05/2000;

III - nos termos da Legislação posterior específica;

Art. 35. Respeitado o limite de despesa prevista no inciso II do artigo anterior e a lotação fixada
para cada órgão ou entidade, serão observadas:

I - o estabelecimento de prioridades na reformulação do plano de cargos c de carreiras e rio
número de cargos, de acordo com as estritas necessidades de cada órgão c entidade;

II - a realização de concurso, de acordo com o disposto no artigo 37, incisos H a IV da
Constituição Federal;

III - adoção de mecanismos destinados à modernização administrativa;

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 36. Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município poderá
realizar operações de crédito destinadas a financiar despesas de capital previstas no orçamento.

Art. 37. As operações de crédito deverão constar da Proposta Orçamentaria e autorizadas por lei
específica.

Art. 38. A verificação dos l imites da dívida pública poderá ser feita ao final de cada semestre.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 39. Na estimativa das receitas constante do Projeto de Lei Orçamentaria serão considerados os
efeitos das propostas de alterações na legislação tributária local, incremento ou diminuição de
receitas transferidas de outros níveis de governo e outras transferencias positivas ou negativas na
arrecadação do Município para o ano seguinte.

§ 1° As alterações na legislação tributária municipal, dispondo, especialmente, sobre IPTU, ISSQN,
ITBI, taxas de limpeza pública e iluminação pública, deverão constituir objeto de projeto de lei a
serem enviados à Câmara Municipal, visando promover a justiça fiscal e aumentar a capacidade de
investimento do Município.

§ 2" O projeto de Lei Orçamentaria Anual enviada à Câmara Municipal conterá demonstrativos que
registrem a estimativa de recursos para o ano 2006 e a evolução da receita nos últimos 03 (três)
anos.

§ 3" Quaisquer projetos de lei que resultem em redução de encargos tributários para setores da
atividade económica ou regiões da cidade deverão atender aos seguintes requisitos mínimos;

I - o disposto no art. 14, da Lei Complementam0 101, de 04/05/2000;
II - demonstrativo dos benefícios de natureza económica ou social;
III - aqueles previstos no Código Tributário Municipal;

Art. 40. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente de lei aprovada até o
término deste exercício e que implique acréscimo em relação à estimativa de receita constante do
projeto de lei orçamentaria, fica o Poder Executivo autorizado a proceder os devidos ajustes na
execução orçamentaria.
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Art. 41. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder prémios e benefícios fiscais
aos contribuintes que pagarem seus tributos em parcela única e/ou no prazo de vencimento, ou
ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo nestes casos, ser considerado nos cálculos
do orçamento da receita, os estudos do seu impacto no orçamento do Município e atender ao
disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 42. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos, cm dívida ativa, cujos custos para
cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em
lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14, § 3° da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Art. 43. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou
financeira, somente entrará em vigor após adoçào de medidas de compensação, se for o caso.

CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. O Executivo Municipal enviará até o décimo quinto dia útil do mês de outubro do
corrente, a proposta orçamentaria a Câmara Municipal, que a apreciará e a devolverá para sanção
até o último dia útil do mês de novembro do corrente:

I - a proposta orçamentaria do Poder Legislativo observará os dispositivos na Lei Orgânica
Municipal em seu artigo 27, inciso II, bem como a previsão da receita municipal para o ano de
2006;

II - o repasse mensal ao Poder Legislativo, a que se refere o Art. 168 da Constituição
Federal, submeter-se-á ao princípio da programação financeira de desembolso, aludido nos artigos
47 a 50 da Lei Federal 4.320/64, limitado ao percentual estabelecido na Lei Orçamentaria Anual
aplicado sobre o valor da Receita Municipal não Vinculada efetivamcnte arrecadada no mês
anterior ao repasse;

III - considerar-se-á para efeito de estabelecimento do percentual de participação da
Câmara Munic ipa l no Orçamento, o total da Receita Municipal não Vinculada orçada. E,
considerar-se-á, para a base de cálculo do repasse dos duodécimos mensais, a Receita Municipal
não Vinculada efetivamente arrecadada;

IV - para o cálculo da Receita Municipal não Vinculada, expurgar-se-á da Receita Total
Municipal, a receita de participação no FUNDEF, as receitas de Capital, as receitas de
Transferências de Convénio, bem como quaisquer outras cuja destinação esteja vinculada a objcto
específico por força de instrumento legal;

V - na efetivação do repasse mensal dos duodécimos, observar-se-á o l imite máximo de
repasse estabelecido pelo Art, 31 -C da Lei Orgânica do Município;

§ 1° A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste
artigo.

§ 2° Se o projeto de lei orçamentaria anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício
financeiro de aplicação desta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta
orçamentaria na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentaria anual.

§ 3" Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior
serão ajustados após a sanção da lei orçamentaria anual, mediante a abertura de créditos adicionais
suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o superavit
financeiro do exercício anterior, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de
saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste caso,
os recursos para atender os riscos fiscais previstos.

Art. 45. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no
pagamento de compromissos assumidos.
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Art. 46. As despesas com pagamento de precatórios judiciários correrão à conta de dotações
consignadas com esta f inal idade em operações específicas, que constarão das unidades
orçamentarias responsáveis pelo débito.

Art. 47. A Administração Municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada,
deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação.

Art. 48. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício,
poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 49. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convénios com o Governo Federal,
Estadual e com instituições de qualquer natureza, através de seus órgãos da administração direta ou
indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não.

Art. 50. Sào vedados quaisquer procedimentos, no âmbito dos sistemas de orçamento,
programação financeira c contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem que seja
comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentaria para o exercício c sem que esteja
prevista no Plano Plurianual do Município.

Art. 51. Os recursos provenientes de convénios, contratos e prestação de serviços repassados peia
administração municipal , deverão ter sua aplicação comprovada no p rã/.o de até 60 (sessenta) dias
após o término da obrigação contratual principal.

Parágrafo Único. Se houver necessidade de aditamento somente serão repassados novos recursos
após o cumprimento no disposto neste artigo.

Art. 52. No caso de criação de entidades autárquicas, fundacionais e empresas municipais, as leis
próprias citarão as normas legais de atendimento para fixação de receita e gastos da entidade
mencionada, observadas as diretrizes gerais constantes nesta Lei.

Art. 53. Caso o Projeto de Lei Orçamentaria não seja aprovado c sancionado até 31 de dezembro
de 2.006, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um
doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta remetida a Câmara Municipal , enquanto
a respectiva lei não for sancionada.

Parágrafo Único. Não se incluem no l imi t e previsto no capul deste artigo, podendo ser
movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

I - pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde, educação e assistência

social;
IV - categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito

ou de transferências da União e do Estado;
V - categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município

em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior.

Art. 54. O Poder Executivo divulgará os Quadros de Detalhamento de Despesas (QDD), por
unidade orçamentaria, especificando a categoria económica e a despesa por elemento para cada
projeto e atividade:

I -até 31/01/2.006, caso a Lei Orçamentaria seja publicada até 31/12/2.005.

Art. 55. Cabe à Secretaria Municipal de Finanças a responsabilidade pela coordenação da
elaboração orçamentaria de que trata esta Lei, devendo estabelecer:
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I - calendário de atividades para elaboração dos orçamentos;
II - elaboração e distribuição dos quadros que compõem as propostas parciais do
Orçamento Anual da administração municipal ;
III - instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos, de que

trata esta Lei.

Art. 56. O Poder Executivo estabelecerá, por grupos de despesa, a programação financeira, até 30
(trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentaria Anual.

Art. 57. O Poder Executivo definirá, por meio de ato próprio, as despesas consideradas
irrelevantes, em atendimento ao art, 16, § 3° da Lei Complementar n° l O l , de 04/05/2000.

Art. 58. Fazem parte desta Lei os anexos de l a IV.

Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, São Fclix do Xingu, 17 de outubro de 2.005.
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