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Art, 2° Em consonancia com 0 art. 165, § 2°. da Constituicao. as metas e
as prioridades para 0 exercicio financeiro de 2006 sao as especificadas no Anexo de
Metas e Prioridades. que integra esta Lei, as quais terao precedencia na alocacao de
recursos na lei orcarnentaria de 2006, nao se constituindo, todavia, em limite a
prograrnacao das despesas, devendo observar os seguintes objetivos:

I- consolidar a estabilidade econornica;
11- garantir 0 crescimento econ6mico com desenvolvimento social;

III - combater a pobreza, por meio da insercao social;

IV - consolidar a democracia e a defesa dos dircitos humanos.

CAPITULO I
DASPRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA<;:Ao PUBLICA

MUNICIPAL

VII - as disposicoes gerais.

Municipio: e

DISPOSI<;AO PRELIMINAR

Art. 1° Sao estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165. § 2°.
da Constituicao, e na Lei Complementar n" 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes
orcamentarias do Municipio de Marzagao para 2006, compreendendo:

I as prioridades c metas da adrninistracao publica municipal;

II - a estrutura e organizacao dos orcarnentos;

III - as diretrizcs para a elaboracao e execucao dos orcamentos do
Municipio e suas altcracoes;

TV- as disposicoes rclativas a divida publica municipal;

V - as disposicoes relativas as despesas do Municipio com pessoal e
encargos SOCIalS;

VI - as disposicoes sobre alteracoes na legislacao tributaria do

o PREFEITO DO MUNICiPIO DE MARZAGAO - GO,
Faco saber que a Camara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Dispoe sobre as diretrizes
para a elaboracao da lei
orcamentaria de 2006 e da
outras providencias.

Lei n" 598, de 01 de julho de 2005.
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programa.

IV - operacao especial, as despesas que nao contribuem para a
rnanutencao das acoes de govemo, das quais nao resulta urn produto, e nao geram
contraprestacao direta sob a forma de bens ou services;

V - subtitulo, 0 menor nivel da categoria de programacao, sendo
utilizado, especialmente, para especificar a localizacao fisica da acao; e

VI - unidade orcarnentaria, 0 menor nivel da classificacao institucional,
agrupada em orgaos orcamcntarios, entendidos estes como os de maior nivel da
classi ficacao insti tueional.

§ IQ Cada program a identificara as acocs necessarias para atingir os seus
objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operacoes especiais, especificando os
respcctivos valores c metas, bern como as unidades orcamentarias responsaveis pela
realizacao da acao.

§ 2° As categorias de programacao de que trata esta Lei serao
identificadas no projeto de lei orcarnentaria por programas, atividades, projetos OU

operacoes especiais, desdobrados em subtitulos, com indicacao de produto, unidade de
medida e meta fisica, estabelecidos para a respectiva acao.

§ 3° Sao vedadas, na especificacao dos subtitutos, alteracoes da
finaJidade, do produto ou da unidade de medida, estabelecidos para a acao.

§ 4° As metas Ilsicas serao indicadas em nivel de subtitulo e agregadas
segundo os respectivos projetos, atividades ou operacoes cspeciais.

§ 5° Cada atividade, projeto e operacao especial identificara a funcao e a
subfuncao as quais se vincuJam.

§ 7° As atividades com a mesma finalidade de outras ja existentes
deverao observar 0 mesmo c6digo, independenternente da unidade executora.

§ 8° Cada projeto constara somente de uma esfera orcamentaria e de urn

III - projeto, urn instrumento de programacao para alcancar 0 objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das quais
resulta urn produto que concorre para a expansao ou aperfeicoarnento da acao de
governo;

CAPiTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZA<;AO DOS OR<;AMENTOS

Art. 3° Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa, 0 instrumento de organizacao da acao govemarnental
visando a concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no plano plurianual;

11- atividade, urn instrumento de programacao para alcancar 0 objetivo
de urn programa, envolvendo urn conjunto de operacoes que se realizam de modo
continuo e permanente, das quais resulta urn produto necessario a manutencao da acao
de governo;
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Art. 4° Os orcamentos fiscal e da seguridade social compreenderao a
programacao dos Poderes do Municipio, seus fundos. orgaos, autarquias, inclusive
especiais, e fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico, bern como das
empresas publicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que 0

Municipio, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto e que dela recebam recursos do Tesouro Municipal.

Paragrafo unico. Excluem-se do disposto neste artigo as empresas que
recebam recursos do Municipio apenas sob a forma de:

I- participacao acionaria;

II - pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestacao de services;

TIl - pagamento de ernprestimos e financiarnentos concedidos.

Art. 5° Os orcarnentos fiscal e da seguridade social discriminarao a
despesa por unidade orcarnentaria, detalhada por categoria de programacao em seu
rnenor nivel, com suas respectivas dotacoes, especificando a esfera orcamentari a, 0
grupo de natureza de despesa, 0 identificador de resultado primario, a modalidade de
aplicacao. 0 identificador de usa e a [onte de recursos.

§ 1°A esfera orcamentaria tern por finalidade identificar se 0 orcamento e
fiscal, da seguridade social ou de investimento das empresas estatais.

§ 2° Os grupos de natureza de despesa constituem agregacao de
elementos de despesa de mesmas caracteristicas quanta ao objeto de gasto, conforme a
seguir discriminados:

1- pessoal e encargos sociais - 1;

II - juros e encargos da divida - 2;

TIl - outras des pesas correntes - 3;

IV - investimentos - 4;

V - inversoes financeiras, incluidas quaisquer despesas referentes a
constituicao ou aumento de capital de empresas - 5; e

VI - amortizacao da divida - 6.

§ 3° A Reserva de Contingencia, prevista no art. 8° desta Lei, sera
identificada pelo digito 9 no que se refere ao grupo de natureza de despesa.

Art. 6° 0 projeto de lei orcarnentaria que 0 Poder Executivo encarninhara
ao Poder Legislativo e a respectiva lei serao constituidos de:

J - texto da lei;

Il- quadros orcarnentarios consolidados;

III - anexo dos orcamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a
receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - ancxo do orcamento de investimcntos das empresas;

V - discriminacao da legislacao da receita e da despesa, referente aos
orcarnentos fiscal e da seguridade social.
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XIII - das despesas e receitas dos orcamentos fiscal e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintetica, evidenciando 0 deficit ou
superavit corrente e total de cada urn dos orcarnentos;

XIV - da distribuicao da receita e da despesa por funcao de governo dos
orcarnentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

XV - da aplicacao dos recursos na rnanutencao e desenvolvimento do
ensino. nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal n" 9.394/96, por orgao, detalhando
fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa;

XVI - de aplicacao dos recursos referentes ao Fundo de Manutencao e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF, na forma da legislacao que
dispoe sobre 0 assunto;

XVII - do quadro geral da receita dos orcamentos fiscal e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos rccursos;

XVUI - da descricao sucinta, para cada unidade administrativa, de suas
principais Iinalidades com a respectiva legislacao;

XIX - da aplicacao dos recursos de que trata a Emenda Constitucional n°

IV - da fixacao da despesa do Municipio por poderes e orgaos e segundo
a origem dos recursos;

V - da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios anteriores aquele
em que se elaborou a proposta;

VI - da receita prevista para 0 exercicio em que se elabora a proposta;

VII - da receita prevista para 0 exercicio a que se refere a proposta:

VIII - da despesa realizada no exercicio imediatamente anterior;

IX - da despesa fixada para 0 exercicio em que se elabora a proposta;

X - da despesa fixada para 0 exercicio a que se refere a proposta;

XI - da estimativa da receita dos orcamentos fiscal e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, por categoria econornica e origem dos recursos;

XTI - do resumo geral da despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, por categoria economica, segundo a origem dos
rccursos;

dos recursos;

Paragrafo unico. Os quadros orcamentarios a que se refere 0 inciso II
deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, TV, e
paragrafo unico da Lei n? 4.320, de 17 de marco de 1964, sao os seguintes:

T- do resumo da estimativa da receita total do municipio, por categoria
economics e segundo a origem dos recursos;

II - do resumo da estimativa da receita total do municipio, por rubrica e
categoria econornica e segundo a origem dos recursos;

III - da fixacao da despesa do Municipio por funcao e segundo a origem
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Art. ]2. Alern de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a
alocacao dos recursos na lei orcarnentaria e em seus creditos adicionais sera feita de
forma a propiciar 0 controle dos custos das acoes e a avaliacao dos resultados dos
programas de governo.

Art. 13. Os orgaos e entidades integrantes dos orcarnentos fiscaJ e da
seguridade social poderao executar seus programas de trabalho mediante
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Art. 11. A elaboracao do projeto, a
aprovacao e a execucao da lei
orcamentaria de 2006 serao
orientadas no sentido de alcancar
superavit primano necessario a
garantir uma trajetor ia de solidez
financeira da administracao
municipal.

CAPiTULO HI
DAS DlRETRIZES PARA ELABORA<;AO E EXECU<;Ao

DOS OR<;AMENTOS DO MUNICiPIO E SUAS ALTERA<;OES

Seeao I

Das Diretrizcs Gerais

Art. 9° A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da lei
orcarnentaria de 2006 deverao ser realizadas de modo a evidenciar a transparencia da
gestae fiscal, observando-se 0 principio da publicidade e permitindo-se 0 amplo aces so
da sociedade a todas as informacoes relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 10 Sera assegurada aos cidadaos a participacao no processo de
elaboracao e fiscalizacao do orcamento, atraves de definicao das prioridades de
invcstimento de interesse local, mediante regular processo de consulta.

xx - da receita corrente liquida com base no art. 1°, § 1°, inciso N, da
Lei Complementar n° 10112000;

XXI - da aplicacao dos recursos reservados a saude de que trata a
Emenda Constitucional n? 29;

Art. T" Para efeito do disposto no artigo anterior, 0 Poder Legislativo
encarninhara ao Poder Executivo, ate 10 de agosto, sua proposta orcamentaria, para fins
de consolidacao do projeto de lei orcamentaria, observadas as disposicoes desta Lei.

Art. 8° A reserva de contingencia sera constituida, exclusivamente, com
recursos do orcarnento fiscal, equivalendo a, no minimo, urn por cento da receita
corrente liquida no projeto de lei orcamentaria e na lei, podendo este urn por cento nao
ser considerado como despesa primaria para efeito de apuracao do resultado fiscal.

Paragrafo unico. Nao sera considerada, para efeitos do caput, a reserva a
conta de rcceitas pr6prias e vinculadas.
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Subsecao II

Art. 17. Para fins de acompanhamento, controle e ccntralizacao, os
orgaos da adrninistracao publica municipal direta e indireta subrneterao os processos
referentes ao pagamento de precat6rios a apreciacao da Procuradoria Geral do
Municipio, antes do atendirncnto da requisicao judicial, observadas as normas e
orientacoes a serem baixadas por aquela unidade.

I - os creditos individualizados por beneficiario, cujo valor [or superior a
trinta salaries minimos, serao objeto de parcclamento em ate dez parcel as iguais, anuais
e sucessivas, estabelecendo-se que 0 valor de cada parcela nao podera ser inferior a esse
valor, excetuando-se 0 residue, se houver;

II - os precat6rios originarios de desapropriacao de im6vel residencial do
credor, desde que comprovadamente unico a epoca da imissao na posse, cujos valores
individualizados ultrapassem 0 limite disposto no inciso I, serao divididos em duas
parcelas, iguais e sucessivas, estabelecendo-se que 0 valor de cada parcela nao podera
ser inferior a trinta salarios-rninimos, excetuando-se 0 residuo, se houver; e

ITT- os juros legais, a taxa de seis por cento ao ano, serao acrescidos aos
precatorios objeto de parcelamento, a partir da 28 parcela, tendo como termo inicial 0
mes de janeiro do ano em que e devida a 23 parcela.

Art. l6. A atualizacao monetaria dos precat6rios determinada no § }O do art. 100
da Constituicao e das parcelas resultantes da aplicacao do art. 78 do ADCT, observara,
no exercicio de 2006, inclusive em relacao as causas trabalhistas, a variacao do Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), divulgado pel a
Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - TBGE.

Art. 15. A inclusao de dotacoes na lei orcamentaria de 2006 destinadas
ao pagamento de precat6rios parcel ados, tendo em vista 0 disposto no art. 78 do Ato das
Disposicoes Constitucionais Transit6rias - ADCT, far-se-a de acordo com os seguintes
criterios:

Art. 14. A lei orcarnentaria de 2006 somente incluira dotacoes para 0

pagamento de precat6rios cujos processos contenham certidao de transite em julgado da
decisao exequenda e pelo menos urn dos seguintes documentos:

1- certidao de transite em julgado dos embargos a execucao;

n - certidao de que nao tenham sido opostos embargos ou qualquer
impugnacao aos respectivos calculos,

Subsecao I

Das Disposicoes sobre Sentencas Judiciais

descentralizacao a entidades privadas sem fins lucrativos, observadas a legislacao
vigente.

-~!,::,,!':.:.:.:~~.:..-------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO
Estado de Goias



,.jv BernardoSaiiio 260. Cenlro-Fone(64)3./50-/700 Fax 3./50-//60 - CEP 75 670-000 Marzagiio-Go

j) consorcios intermunicipais de saude, constituidos exclusivamente
por entes publicos, legalmente instituidos e signatdrios de contrato de gestiio com a
administraciio publica municipal, e que participem da execuciio de programas
municipais de saude;

g) consorcios intermunicipais de planejamento, coordenacao e execucao
de services de obras rodoviarias, constituidos exclusivamente por entes publicos,
legalmente instituidos;

h) qualificadas como Organizacao da Sociedade Civil de Interesse
Publico, de acordo com a Lei n" 9.790, de 23 de marco de 1999;

publico;

d) vinculadas ao desporto amador, profissional ou escolas de preparacao
para criancas, ao lazer, as artes c a cultura:

e) signatarias de contra to de gestae com a adrninistracao publica
municipal, nao qualificadas como organizacces sociais nos termos da Lei n" 9.637, de
15 de maio de 1998;

Das Vedacoes

Art. 18. E vedada a destinacao de recursos a titulo de subvencoes socials,
para entidades privadas, ressalvadas:

I - as sem fins lucrativos, que exercam atividades de natureza continuada
e que preencham uma das seguintes condicoes:

a) - sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita, nas areas
de assistencia social. saude, educacao e cultura, e estejam reconhecidas como de
utilidade publica municipal;

b) - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza
Iilantropica, institucional ou assistencial;

c) atendam ao disposto no art. 204 da Constituicao, no art. 61 do ADCT,
bern como na Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

d) sejam qualificadas como Organizacao da Sociedade Civil de Interesse
Publico, de acordo com a Lei n09.790, de 23 de marco de 1999;

II - as que exercem atividades cujo fomento seja do interesse do
Municipio e se incluam em algum dos programas previstos.

Art. 19. E vedada a destinacao de recursos a titulo de "auxilios",
previstos no art. 12, § 6°, da Lei n" 4.320, de 1964, para entidades privadas, ressalvadas:

I - as sem 'fins lucrativos e desde que sejam:

a) de atendimento direto e gratuito ao publico e voltadas para 0 ensino
especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas publicas estaduais e
municipais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;

b) cadastradas junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de pro gram as ambientais;

c) voltadas para as acoes de saude e de atendimento direto e gratuito ao
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Subsecao III
Das Transferencias Voluntarias

Art. 24. Para os efeitos desta Lei, entende-sc por:

1 - transferencias voluntarias, a entrega de recursos correntes ou de
capital a outro ente da Federacao, a titulo de cooperacao, auxilio ou assistencia
financeira, que nao decorra de dcterrninacao constitucional ou legal ou se destine ao
Sistema (Jnico de Saude.

Il - concedente, a orgao au a entidade da administracao publica direta ou
indireta, responsavel pela transferencia de recursos financeiros ou descentralizacao de
creditos orcarnentarios destinados a transferencia voluntaria; e

fatos relativos a
prejuizo das

Paragrafo unico. A contabilidade registrara os atos e
gestae orcarnentario-financeira efetivamente ocorridos, sem
responsabilidades e providencias derivadas da inobservancia do caput.

II - as que -se exercem atividades cujo fomento seja do interesse do
Municipio e se incluam em algum dos programas previstos.

Paragrafo umco. Na concessao de auxilios prover-se-a,
obrigatoriamente, clausula de reversao no caso de desvio de finalidade, alem de se
identificar 0 beneficiario e 0 valor transferido no respectivo convenio.

Art. 20. A execucao das acoes de que tratam os arts. 18 e 19 fica
condicionada a autorizacao especifica exigida pelo caput do art. 26 da Lei
Complementar nQ101. de 2000.

Art. 21. Os recursos para compor a contrapartida municipal de qualquer
especie e para 0 pagamento de sinal, amortizacao, juros e outros encargos, observados
os cronogramas financeiros das respectivas operacoes, nao poderao ter destinacao
diversa das referidas finalidades, exceto se comprovado documental mente erro de
origem tecnica ou legal na alocacao desses recursos ou se ocorrer por meio da abertura
de creditos adicionais com autorizacao especifica.

Art 22. A lei orcamentaria e seus creditos adicionais, observado 0

disposto no art. 45 da Lei Complementar n? 101, de 2000, somente incluirao projetos ou
subtitulos de projetos novos se:

I - tiverem side adequadamente contemplados todos os projetos e
respectivos subtitulos em andamento; e

II - os recursos alocados viabilizarern a conclusao de uma etapa ou a
obtencao de uma unidade completa.

Paragrafo unico. Para fins de aplicacao do disposto neste artigo, nao
serao considerados projetos com titulos genericos que tenham constado de leis
orcarnentarias anteriores.

Art. 23. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de
despesa que viabilizem a execucao de despesas sem comprovada e suficiente
disponibilidade de dotacao orcamentaria.
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Secao III
Das Alteracocs da Lei Orcarnentaria e da Execucao

Provisoria do Projeto de Lei Orcamentaria

atendimento:

§ 2° As receitas de que trata 0 inciso IV deverao ser classificadas como
receitas da seguridade social.

Art. 31. A proposta orcamentaria incluira os recursos necessaries ao

1- do reajustc dos beneficios da seguridade social de forma a possibilitar
o atendimento do disposto no art. 7°, inciso IV, da Constituicao; e

II - da aplicacao minima em acoes e services publicos de saude, em
cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nQ29, de 13 de setembro de 2000.

Paragrafo unico. Os recursos necessaries ao atendimento do aumento real
do salaric--minimo, caso as dotacoes da lei orcamentaria sejam insuficientes, serao
objcto de credito suplementar a ser aberto no exercfcio 2006, observado 0 disposto nos
arts. l7 e 24 da Lei Complementar n" 101, de 2000.

Art. 30. 0 orcarnento da seguridade social cornpreendera as dotacoes
destinadas a atender as acces de saude, previdencia e assistencia social, obedecera ao
disposto nos arts. 194, j 95, 196, 199, 200, 203, 204, e 212, § 4°, da Constituicao, e
contara, dentre outros, com recursos provenientes:

I - das contribuicoes sociais previstas
na Constituicao, exceto a de que
trata 0 art. 212, § 5°, e as destinadas
por lei as despesas do orcarnento
fiscal;

II - da contribuicao para 0 plano de seguridade social do servidor, que
sera utilizada para despesas com encargos previdenciarios do Municipio;

III - do orcamento fiscal; e

IV - das demais receitas proprias e vinculadas dos orgaos, fundos e
entidades, cujas despesas integram, exclusivamente, este orcarnento.

§ j ° Os recursos provenientes das contribuicoes sociais de que trata 0 art.
195. inciso II, no projeto de lei orcamentaria e na respectiva lei, serao destinados,
exclusivamente, ao Regime Pr6prio de Previdencia Social dos Servidores Publicos
Municipais.

Secao II
Das Diretrizes Especificas do Orcamento da Seguridade Social
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Secao IV

Das Disposicoes sobre a Limitacao Orcamentaria e Financeira

Municipio;

II - pessoal e eneargos sociais;

III - pagamento de beneficios previdenciarios e equivalentes;

IV - pagamento do service da divida;

V - atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar do Sistema
Unico de Saude - SUS, observado 0 disposto na Emenda Constitueional n" 29, de 2000;
e
VI - outros services de reconhecida urgimcia.

Art. 32. As fontes de reeursos, as modalidades de aplicacao e os
identifieadores de uso e de resultado primario, aprovadas na lei orcarnentaria e em seus
creditos adieionais, poderao ser modifieados, justificadamente, para atender as
neeessidades de execucao.

Paragrafo unico. As rnodificacoes a que se refere este artigo tambem
poderao oeorrcr quando da abertura de creditos suplementares autorizados na lei
orcarnentaria, observada a vedacao constante do art. 21 desta Lei.

Art. 33. Os projetos de lei relativos a creditos adicionais serao
apresentados na forma e com 0 detalhamento estabeleeidos na lei orcamentaria anual.

§ 1° Acornpanharao os projetos de lei relativos a creditos adicionais
exposicoes de motivos eircunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as
consequencias dos cancelamentos de dotacoes propostos sobre a execucao das
atividades, dos projetos, das operacces especiais e dos respectivos subtitulos e metas.

§ 2° Cada projeto de lei devera restringir-se a urn unico tipo de credito
adicional, conforme definido no art. 41, incisos Te II da Lei n? 4.320, de 1964.

§ 3° Para fins do disposto no art. 165, § 8°, da Constituicao, e no § 2°
deste artigo, considera-se credito suplemcntar a criacao de grupo de natureza de
despesa em subtitulo cxistentc.

§ 4° Os creditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos
sociais serao encaminhados a Camara Municipal por interrnedio de projetos de lei
especificos e exclusivamente para cssa finalidade.

§ 5° Os creditos adicionais aprovados pela Camara Municipal serao
considerados automaticamente abertos com a sancao e publicacao da respectiva lei.

§ 6° Nao sera admitido aumento do valor global dos projetos de lei de
orcamento e de creditos adicionais, em observancia ao disposto no inciso I do art. 63,
combinado com 0 § 3° do art. 166, ambos da Constituicao.

Art. 34. Se 0 projeto de lei orcamentaria nao for sancionado pelo Prefeito
Municipal ate 31 de dezembro de 2005, a programacao dele constante podera ser
executacla para 0 atendimento das seguintes despesas:

I - despesas que constituem obrigacoes constitucionais ou legais do

Estado de Golas._
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§ 3° Nos orcamentos fiscal e da seguridade social, as categorias de
programacao correspondentes a ernprestimos, financiamentos e refinanciamentos
indicarao a lei que definiu encargo inferior ao custo de captacao.

§ 4° Acornpanhara 0 projeto de lei orcarnentaria e a respectiva lei
demonstrativo do montante do subsidio dccorrente de operacoes e prorrogacoes
realizadas no exercicio com recursos dos orcarnentos fiscal e da scguridade social,
desdobrando-o, se for 0 caso, pelos exercicios durante os quais transcorrer a operacao.

Art. 28. As prorrogacoes e cornposicoes de dividas decorrentes de
crnprestirnos, Iinanciamentos e refinanciamentos concedidos com recursos dos
orcarnentos fiscal e da scguridade social somente poderao ocorrer se vierem a SCI'

expressamente autorizadas por lei especifica.

Art. 29. I\. destinacao de recursos para equalizacao de encargos
financeiros ou de precos, pagamento de bonificacoes, a produtores e a vended ores, e
ajuda financeira, a qualquer titulo, a empresa com fins lucrativos ou a pessoas fisicas,
obscrvara 0 disposto no alt. 26 da Lei Complementar n° 101, de 2000.

Paragrafo UnICO. Sera mencionada na respect iva categoria de
programacao a legislacao que autorizou 0 beneficio.

Subsecao IV

Dos Emprestimos, Financiamentos e Refinanciamentos

Art. 27. Os ernprestirnos, financiamentos e refinanciamentos, com
rccursos dos orcarnentos fiscal e da seguridade social, observarao 0 disposto no art. 27,
paragrafo unico, da Lei Complementar n" 101, de 2000.

§ 1° Na hipotese de operacoes com custo nao poderao ser inferiores Ii
Taxa Refercncial pro-rata tempore.

§ 2° Serao de responsabilidade do mutuario, alem dos encargos
financeiros, eventuais comissoes, taxas e outras despesas congeneres cobradas pelo
agente Iinanceiro, exceto as dcspesas de rernuneracao previstas no contrato entre este e
o Municipio.

III - convenente, 0 orgao ou a entidade da adrninistracao publica direta
ou indireta, dos govemos federal, do Estado de Goias ou municipais, com 0 qual a
adrninistracao municipal pactue a execucao de program a, projeto, atividade ou evento
de duracao certa com recursos provenientes e transferencia voluntaria.

Alt. 25. As transferencias voluntarias dependerao da cornprovacao, por
parte do convenente, no ate da assinatura do instrumento de transferencia, de que existe
previsao de contrapartida na lei orcarnentaria do respectivo ente.

Art. 26. Cabcra ao orgao concedente:

I - verificar a irnplernentacao das condicoes previstas nesta Subsecao e,
ainda, exigir da Uniao, do Estado de Goias ou do Municipio, conforme 0 caso. que
ateste 0 cumprimento dessas disposicoes; e

II - acompanhar a execucao das atividades, projetos ou operacoes
especiais, e respectivos subtitulos, desenvolvidos com os recursos transferidos.

-~~~~~~~~-------------------------------------------------------------------------------------
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II - as dotacoes constantes da proposta orcamentaria, destinadas a "outras
despesas correntcs" do Poder Legislativo nao incluidas no inciso T deste paragrafo,
desde que a nova estimativa de receitas. demonstrada no relatorio de que trata 0 § 50
deste anigo. seja igual ou superior aquela estimada na proposta orcamentaria,

§ 20 Estabelecidos os montantes a serem limitados na forma do caput e §
10, fica facultada aos Poderes a distribuicao da contencao entre os conjuntos de despesas
referidos no caput.

§ 30 Na hip6tese da ocorrencia do disposto no caput, 0 Poder Executivo
cornunicara ao Poder Legislativo, ate 0 vigesirno terceiro dia do mes subsequente ao
Iinal do bimestre, especificando os parametres adotados e as estimativas de receitas e
despesas, 0 montante que cabera a cada urn na lirnitacao do empenho e da
movimentacao tinanceira.

execuyao;
I - as despesas que constituem obrigacoes constitucionais ou legais de

o caput:
§ 10 Excluem-se da base de calculo dos valores da limitacao de que trata

Art. 36. Caso seja necessaria a limitacao do empenho das dotacoes
orcarncntarias e da movimentacao financeira de que trata 0 art. 90 da Lei Complementar
n" 101, de 2000, para 0 cumprimento do resultado primario previsto no art. 11 desta Lei,
essa limitacao sera distribuida pelo Poder Executivo de forma proporcional a
participacao de cada urn dos Poderes no conjunto de "outras despesas correntes" e no de
"investirnentos e inversoes financeiras", constantes da prograrnacao inicial da lei
orcamentaria,

I - metas quadrimestrais para 0 resultado primario dos orcarnentos fiscal
e da seguridade social;

11 - rnetas bimestrais de realizacao de receitas nao-financeiras, em
atendirnento ao disposto no art. 13 da Lei Complementar n" 101, de 2000, incluindo seu
dcsdobramento por origem de recursos, destacando as receitas administradas pelo
Tesouro Municipal e as receitas diretamente arrecadadas pelos orgaos;

III - cronograma de pagamentos mensais de despesas nao-financeiras a
conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, incluidos os Restos a Pagar;

IV - demonstrativo de que a prograrnacao atende a essas metas.

§ 20 Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatorios e
sentencas judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal do Poder Legislativo
terao como referencial 0 repasse previsto no art. 168 da Constituicao, na forma de
ducdecimos.

§ 10 No caso do Poder Executivo, 0 ate referido no caput e os que 0
mcdificarem conterao:

Art. 35. Os Poderes do Municipio deverao elaborar e publicar por ate
proprio ate trinta dias apos a publicacao da Lei Orcamentaria de 2006, cronograrna
anual de desembolso mensal, por orgao, nos termos do art. 80 da Lei Complementar n°
101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado prirnario estabelecida
nesta Lei.
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CAPITULO V

DAS DISPOSI<;OES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNICiPIO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS

CAPiTULO IV

DAS DISPOSI<;:OES RELATIVAS A ntvmx PUBLICA MUNICIPAL

Art. 37. A atualizacao monetaria do principal da divida mobiliaria
refinanciada do Municipio nao podera superar, no exercicio de 2006, a variacao do
lndice Geral de Precos - Mercado (IGP-M), da Fundacao Getulio Vargas.

Art. 38. As despesas com 0 refinanciamento da divida publica municipal
scrao incluidas, na lei orcamentaria, em seus anexos, nas leis de creditos adicionais e
nos decretos de abertura de creditos suplementares, separadamente das demais despesas
com 0 service da divida, constando 0 refinanciamento da divida em unidade
orcarnentaria especifica.

Paragrafo unico. Para os fins desta Lei. entende-se por rcfinanciamento 0
pagamento do principal acrescido da atualizacao monetaria da divida publica
municipal, realizado com receita proveniente de ernissao de titulos.

Art. 39. Sera consignada na lei orcamcntaria estimativa de receita
decorrente da ernissao de titulos da divida publica municipal para fazer face.
estritamente, a despesas com:

1 - refinanciamento, juros e outros encargos da divida, interna e externa,
de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Municipal ou que venha a ser de
responsabilidade do Municipio nos termos de resolucao do Senado Federal;

Il - 0 aumento do capital de empresas e sociedades em que 0 Municipio
dctenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto; e

III - outras despesas, cuja cobertura com a receita prevista no caput tcnha
side autorizada por lei especifica.

§ 4° 0 Poder Legislative, com base na comunicacao de que trata 0 § 3°
deste artigo, publicara ato, ate 0 final do mes subsequente ao encerramento do
respectivo bimestre, estabelecendo os montantes disponiveis para empenbo e
movimentacao financeira em cada urn dos conjuntos de despesas mencionados no caput.

§ 5° 0 Poder Executivo encaminhara a Camara Municipal, no mesmo
prazo previsto no § 3° deste artigo, relatorio contendo a memoria de calculo das novas
estimativas de receitas e despesas, e demonstrando a necessidade da lirnitacao de
empenho e rnovimentacao financeira nos percentuais e montantes estabelecidos.

§ 6° Aplica-se 0 disposto no § 5° deste artigo a quaisquer limitacoes de
empenho no ambito do Poder Executivo, inclusive por ocasiao da elaboracao da
programacao anual de que trata 0 art. 8° da Lei Complementar no 101, de 2000, com
excecao do prazo que sera de ate vinte dias da publicacao do ate que efetivar a referida
limitacao.
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III - for observado 0 limite previsto no art. 38.

Art. 43. No exercicio de 2006, a realizacao de service extraordinario,
quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos no
art. 20 da Lei Complementar n" 101, de 2000, exceto para 0 caso previsto no art. 57. §
6°, inciso II, da Constituicao, somente podera ocorrer quando destinada ao atendimento
de relevantes interesses publicos que ensejem situacoes emergeneiais de risco ou de
prejuizo para a sociedade.

Paragrafo uruco. A autorizacao para a realizacao de service
extraordinario, no ambito do Poder Executivo, nas condicoes estabelecidas no caput. e
de cornpetencia dos respectivos ordenadores de despesas.

Art. 44. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°, inciso It
da Constituicao, observado 0 inciso 1 do mesmo paragrafo, ficarn autorizadas as
concessocs de quaisquer vantagens, aumentos de rernuneracao, criacao de cargos,
empregos e funcoes, alteracoes de estrutura de earreiras, bern como adrnissoes ou
contratacoes de pessoal a qualquer titulo.

Art. 45. A excecao do pagamento de evcntuais reajustes gerais
coneedidos aos servidores publicos municipais, de despesas decorrentes de convocacao
extraordinaria da Camara Municipal ou de vantagens autorizadas por atos previstos no
art. 59 da Constituicao, a execucao de despesas nao previstas nos limites estabelecidos
na forma do art. 38 desta Lei somente podera ocorrer ap6s a abertura de creditos
adicionais para fazer face a tais despesas.

Art. 46. 0 disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar nQ 101, de
2000, aplica-se exelusivamente para fins de calculo do limite da despesa total com
pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos eontratos.

Paragrafo unico. Nao se considera como substituicao de servidores e
empregados publicos, para cfeito do caput, os contratos de terccirizacao relativos a
execucao indireta de atividades que, simultaneamente:

despesa; e

Art. 40. A despesa total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo
do Municipio observara, no que couber, 0 que estatui os artigos 18 a 22 da Lei
Complementar n? 101, de 2000 e mais 0 disposto nesta Lei.

Art. 41. Os Poderes Executivo e Legislativo terao como limites na
elaboracao de suas propostas orcamentarias, para pessoal e encargos sociais, a despesa
com a folha de pagamento calculada de acordo com a situacao vigente em maio de
2005, projetada para 0 exercicio de 2006, considerando os eventuais acrescimos legais,
inclusive revisao geral, a serern concedidos aos servidores publicos municipais,
alteracoes de pIanos de carreira e adrnissoes para preenchimento de cargos, em
conformidade com 0 disposto no art. 44 desta Lei.

Art. 42. No. exercicio de 2006, observado 0 disposto no art. 169 da
Constituicao, e no art. 44 desta Lei, somente poderao ser admitidos servidores se,
cumulativamente:

I- cxistirern cargos, empregos e Juncoes publ icos vagos a preencher;

II - houver previa dotacao orcamcntaria suficiente para 0 atendimento da
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VII - revisao das isencoes dos tributos municipais, para manter 0
interesse publico e a justica fiscal;

VIIT- rcvisao da legislacao sobre a Contribuicao para Custeio do Service
de Iluminacao Publica - COSIP e aperfcicoamento da sua cobranca.

Art. 49. 0 projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de
natureza tributaria s6 sera aprovado ou editado se atendidas as exigencias do art. 14 da
Lei Complementar n? 101, de 2000.

§ 10 Aplica-se it lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de
natureza financeira as mesmas exigencias referidas no caput, podendo a compensacao,
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policia:

1- atualizacao da planta generica de valores do municipio;

II - revisao, atualizacao ou adequacao da legislacao sobre 0 Imposto
Predial e Territorial Urbano, suas aliquotas, forma de calculo, condicoes de pagamento,
descontos e isencoes, inclusive com relacao it progressividade deste imposto;

III - revisao da legislacao sobre 0 usc do solo, com redefinicao dos
limitcs da zona urbana municipal;

IV - revisao da legislacao refcrente ao Imposto Sobre Services de
Qualquer Natureza;

V - revisao da legislacao aplicavel ao lmposto sobre Transmissao Inter
vivos e de Bens Im6veis e de Direitos Reais sobre Im6veis;

VI - instituicao de taxas pela utilizacao efetiva ou potencial de services
publicos especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposicao;

VII - revisao da legislacao sobre as taxas pelo exercicio do poder de

Art. 47. A estimativa da receita que constara do projeto de Lei
Orcarnentaria para 0 exercicio de 2006 contemplara medidas de aperfeicoarnento da
adrninistracao dos tributos municipais, com vistas it expansao de base de tributacao e
consequente aumento das receitas pr6prias.

Art. 48. A estimativa da receita citada no artigo anterior levara em
consideracao, adicionalmente, 0 impacto de alteracao na legislacao tributaria, com
destaque para:

CAPfTULO VI

DAS DISPOSI<;OES SOBRE ALTERA<;OES NA LEGISLA<;Ao TRIBUTAruA

I - sejam acess6rias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem area de competencia legal do orgao ou entidade;

II - nao sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do orgao ou entidade, salvo expressa disposicao legal em
contrario. ou sejam reJativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente;

III - nao caracterizem relacao direta de emprego.

Estado de Golas--_
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rnanutencao;

II - de ate sessenta por cento das dotacces relativas aos subtitulos de
projetos em andamento;

III - de ate vinte e cinco por cento das dotacoes relativas as acces de

projetos;

IV - dos restantes quarenta por eento das dotacoes relativas aos
subtftulos de projetos em andamento; e

V - dos restantes setenta e cinco por cento das dotacoes relativas as acoes
de manutencao.

§ 3° 0 Poder Executivo procedera, mediante decreto, a ser pubJicado no
prazo de ate trinta dias apes a publicacao da lei orcarnentaria, a troea das fontes de
reeursos condicionadas constantes da lei orcarnentaria sancionada, pelas respectivas
fontes definitivas, cujas alteracces na lcgislacao foram aprovadas.

§ 4° Aplica-se 0 disposto neste artigo as propostas de alteracao na
vinculacao das receitas.

§ 5° Observadas as vinculacocs de receitas vigentes, podera ser efetuada
a substituicao das fontes condicionadas de que trata este artigo por excesso de
arrecadacao de outras fontes, inclusive de operacoes de crcdito, ou por superavit

I - serao identificadas as proposicoes de alteracoes na legislacao e
especificada a receita adicional esperada, em decorrencia de cada urna das propostas e
seus dispositivos; e

IT - sera apresentada prcgramacao especial de despesas condicionadas a
aprovacao das respectivas alteracoes na legislacao.

§ 2° Caso as alteracoes propostas nao sejam aprovadas, ou 0 sejam
parcialmente, ate 28 de fevereiro de 2006, de forma a nao permitir a integralizacao dos
recursos esperados, as dotacces a conta das referidas receitas serao canceladas.
mediante decreto, ate 31 de marco de 2006, observados os criterios a seguir
relacionados. para aplicacao sequencial obrigatoria e cancelamento linear, ate ser
completado 0 valor necessario para cada fonte de receita:

I - de ate cern por cento das dotacoes relativas aos novos subtitulos de

orcarnentaria:

alternativamente, dar-se mediante 0 cancelamento, pelo mesmo periodo, de despesas
em valor equivalente.

§ 2° 0 Poder Executivo oferecera, quando solicitado pelo Presidente da
Camara Municipal, no prazo maximo de sessenta dias, a estimativa de renuncia de
receita ou os subsidies tecnicos para realiza-Ia.

Art. 50. Na estimativa das receitas do projeto de lei orcamentaria e da
respectiva lei poderao ser considerados os efeitos de propostas de alteracoes na
legislacao tributaria e das contribuicoes que sejam objeto de proposta de emend a
constitucional, de projeto de lei ou de medida provisoria que esteja em trarnitacao no
Congresso Nacional ou na Camara Municipal, conforme 0 caso.

§ lOSe estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei
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Art. 56. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n" 101, de 2000:

I - as especificacoes nele contidas
integrarao 0 processo adrninistrativo
de que trata 0 art. 38 da Lei n" 8.666,
de 21 de junho de 1993, bern como os
procedimentos de desapropriacao de
imoveis urbanos a que se refere 0 §
30 do art. 182 da Constituicao; e

Art. 55. Ate vinte e quatro horas apos 0 encaminhamento a sancao do
Prefeito Municipal dos autografos do projeto de lei orcamentaria e dos projetos de lei de
crediios adicionais, 0 Poder Legislativo enviara ao Poder Executivo os dados e
inforrnacocs relativos aos autografos, indicando:

1 - em relacao a cada catcgoria de prcgramacao e grupo de despesa dos
projetos originais, 0 total dos acrescirnos co total dos decrescirnos, por fonte, realizados
pela Camara Municipal; e

IT - as novas categorias de prcgramacao e, em relacao a estas, os
detalhamentos fixados no art. 5° desta Lei, as fontes de recursos e as denorninacoes
atri buidas.

DAS DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 51. As unidades responsaveis pela execucao dos creditos
orcarnentarios e adicionais aprovados processarao 0 empenho da despesa, observados os
limites fixados para cada categoria de prograrnacao e respectivos grupos de natureza da
despesa. fontes de recursos, modalidades de aplicacao e identificadores de uso,
especificando 0 elemento de despesa.

Art. 52. Os custos unitarios de materiais e servicos de obras executadas
com recursos dos orcamentos do Municipio nao poderao ser superiores, em mais de
trinta por cento, aqueles constantes do valor do Custo Unitario Basico - CUB - por 01\
divulgado pelo Sindicato da Industria da Construcao. para 0 Estado de Goias.

Paragrafo unico. Somente em condicoes especiais, devidamente
justificadas em relatorio tecnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente,
podcrao os respectivos custos ultrapassar os limites fixados no caput, sem prejuizo da
avaliacao dos orgaos de controle interno e externo.

Art. 53. As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos a
qualquer titulo subrneter-se-ao a fiscalizacao do Poder concedente com a finalidade de
verificar 0 cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 54. Fica 0 Poder Executivo autorizado a promover as alteracoes e
adequacoes de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com 0

objetivo de modernizar e conferir maior eficiencia e eficacia ao poder publico
municipal.

CAPiTULO VII

financeiro apurado em balance patrimonial do exercieio anterior, antes do cancelamento
previsto no § 2° deste artigo.
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Q~Y
CLA UDINEI RABELO DA SILVA

Prefeito Municipal

Art. 57 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas
as disposicoes em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO,
aos 01 (primeiro) dia do mes dejulho de 2005.

IT- entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas
cujo valor nao ultrapasse, para bens e servicos, os limites dos incisos I e II do art. 24 da
Lei n° 8.666, de 1993.
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