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“ipfgpde sobre a Lei de Diretrizes Orcamentéria para ©
exercicio de 2021 (LDO), e dé outras providéncias”.

 

 

EU, PREFEITO MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE, GO:

 

FAGO SABER que a Camara de Vereadores APROVA @ eu

Prefeito SANCIONOa seguinte Lei:

DISPOSIGAO PRELIMINAR

Art. 1°, Sao estabelecidas, em cumprimento aodisposto no cart.

165, § 2°, da ConstituigGo Federal e em consonaéncia com o art. 4°, da Lei

Complementar n? 101, de 4de maio de 2000,as diretrizes orgamentarias para

0 exercicio de 2021, da administrag¢ao pUblica direta e indireta do Municipio,

nelaincluida o PoderLegislativo,os fundos, funda¢des e autarquias, como tais

as definidas no inciso Ill, do art, 2%, da referida Lei Complementar,

compreendendo:

|-as prioridades'e metas da adminisiragao publica municipal;

ll- as metasfiscais € os riscos fiscais;

Ill—a estrutura e organizagao dos org¢amentos;

IV - as diretrizes para a elaboragdo € execugao dos or¢amentos

do Municipio e suasalteragées;

V = as disposigdes relativas & arrecadacao e alteragdes na
legislacdotributéria;

Vi-as disposi¢desrelativas ds despesascom pessoal e encargos
sociais:

Vil - a8 disposi¢ées gerais.

CAPITULO |
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DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAGAO PUBLICA MUNICIPAL E DAS

METASFISCAIS

  

 

Art. 2°, As prioridades e metas para © exerciciofinanceiro de

2021 sao as especificadas neste artigo e no documento "Anexo de Prioridades

@ Metas para 2021", as quais terao precedéncia na aloca¢ao de recursos na

Lei Orgamentdria de 2021, ndo se constituindo, todavia, em limite a

programa¢ao das despesas.

§ 1°. Integra esta Lei também o Anexo de Metas Fiscais,

elaborado conforme orientagdes constantes do manual aprovado pela

Portarla STN n° 249, de 30.04.10 & PCASP/NBCASP/PORTARIA828.

§ 2°. O Municipio define como Meta Fiscal o valor que se

pretendeatingir, no exercicio org¢amentario e nos dois seguintes, a titulo de

receitas, despesas, montante da divida publica e resultados nominal e

primrio,este representando 0 valor que se espera destinar ao pagamento de

juros e do principal da divida.

§ 3°. Terdo prioridade sobre as agdes de expansdo: o
pagamento do servigo dadivida, as despesas com pessoal e encargos sociais
e amanutengGo dasatividades.

§ 4°. O Municipio aplicara, no minimo, 25% (Vinte e cinco por
cento) da receita resultante de impostos, apurade conforme disposto naLei
Organica do Municipio, na manutengdoe desenvolvimento do ensino.

§ 5°. © Municipio devera aplicar pelo menos 15% (quinze por
cento) da receita resultante de impostos, nas agdese servicos publicos de
saude.

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

| - Programa, © instrumenio de organizagde da a¢gao
governamental, que arficula um conjunto de agdes que concorrem para a
concretizagGodos objetives pretendidos, visando a solu¢ao de um problema

ou 0 atendimento de uma necessidade ou demandada sociedade;

Il - Atividade, um instrumento de programagdopara alcangar
© objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operagdes que se
realizam de modo continuo ¢ permanente, das quais resulta um produto
necessdrio 4 manutengao da agde de governo;
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Ill - Projeto, um instrumento de programagao para alcangar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operacées,limitadas

no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansGo ou

aperfeicoamento da agdo de govemo; &

IV - Operacdo Especial, as despesas que nao coniribuem para

‘a manutengao das agdes de governo, das quais nao resulta um produto, €

nao geram contraprestagao direta sob a forma de bens ouservicos.

§ 10. Cada programa identificara as agdes necessérias para

atingir os seus objetivos, sob a forma dealividades, projetos © operagdes
especiais, especificando as respectivas metas & valores, bem como as

unidades orgamenidrias responsdvels pela realiza¢ao da agao.

§ 20. As Categorias de programagao de que trataesta Lei serao
identificades no projeto de lei orcamentéria por programas, atividades,
projetos ou operagées especiais, ¢ respectivos subtitulos.

CAPITULOII

DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS

Art. 4°, © Orgamento do Municipio compreendera a
programagaodos érgaos dos Poderes Execulivo e Legislativo, dos seus Fundos.
Fundagdes e Autarquias.

Pardgrafo Unico - Nos Org¢amentos dos Fundos Municipais e das
demais entidades da administragGoindireta, desde que, como Unidades
Gestoras, possuam contabilidade propria, serGo estimadas apenasasreceitas
de sua competéncialegal e dos conv6éniosfirmados por seus dirigentes, assim
como,as despesasrelativas aos programas executados com estes recursos.

Art. 5°. O Orcamento discriminaré a despesa por unidade
orgamentaria, detalhada por categoria de programagGo, especificando a
esfera orcamentaria, a fonte de recursos e o desdobramento da despesa por
categoria econémica, grupo de natureza de despesa e modalidade de
aplicacao.

Art. 6°. A Lei Orcamentaria discriminaré em categorias de
programagdo especificas, as dotacéesdestinadas:

|- as agéesrelativas 4 satide e€ assisténcia social;
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ll - ao pagamento de beneficios da previdéncia social, para

cada categoria de beneficio;

lll- ao atendimento as agéesde alimentagdo escolar;

IV - as despesas com o desenvolvimento do ensino

fundamental; e

 

V-a0 pagamento de precatérios judici
unidades orgamentarias responsdveis pelos débitos;

rios, que constarao das

Art. 7°. O projeto da Lei Orgamentaria, que o Poder Executivo
encaminhara & Camara de Vereadores, sera constituido de:

|-mensagem:

ll- texto dalel;

lll- quadros orgamentarios consolidados;

IV - anexos dos orcamentosfiscais & da seguridade social,

disctiminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei;

Pardgrafo Unico. Os quadros orgamentdrios a que se refere o
incisoIll deste artigo, incluindo os complementosreferenciados no art. 22,
incisoIll, da Lei no 4.320, de 17 de marco de 1964, sGo os seguintes:

| - evolugao da receita do Municipio, segundo as categorias
econémicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e
contribuigdo;

ll- evolu¢ao da despesa do Munici

 

, segundo as categorias
econémicas;

lll — demonstrative da receita e da despesa, segundo as
categorias econdmicas (Anexo |, da Lei 4320/64, Adendo Il, da Portaria
SOF/SEPLAN n° 8/85 € Portarias Interministeriais 163 e 180 com altera¢ées);

\V = demonstrative da receita, segundo as categorias
econémicas (Anexo Il, da Lei 4320/64, AdendoIll, da Portaria SOF/SEPLAN n°
8/85€ PortariasInterministetiais 163 € 180 com alteragdes):
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V = resumo geral da despesa, segundo as categorias

econémicas(AnexoIli, da Lei 4320/64, AdendoIll, da Portaria SOF/SEPLAN n°

8/85 e Portaria Interministerial 163 com alterages);

Vi - despesas orcamentarias, segundo Poder e unidades, por
categoria econédmica, grupo de natureza de despesa modalidade de

aplicagdo (AnexoIl, da Lei 4320/64, AdendoIll, da Portaria SOF/SEPLAN n°8/85,

e Portaria Interministerial 163 com alteragées);

Vil - programa de trabalho do governo - despesas

orcamentdrias por fungdes, subfungdes, programas,

projetos/atividades/operacéesespeciais (Anexo IV, da Lei 4320/64 « Adendo
VI, da Portaria SOF/SEPLANn° 8/85);

Vill - despesos orgomentarias por fungGes, subfungées,
programas, projetos/atividades/operagées especiais [Anexo Vil, da Lei
4320/64 @ AdendoVI, da Portaria SOF/SEPLAN n? 8/85);

IX - despesas orcamentérias por fungdes, subfungdes ¢
programas, conforme © vinculo com os recursos (AnexoVIII, da Lei 4320/64 e

AdendoVII, da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85);

X—despesas orgamentérias por érgdos e funcées (Anexo IX, da
Lei 4.320/64 e AdendoVill da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85);

Ar. 8°. A mensagem que encaminhar 0 projeto da Lei
Orgamentéria contera:

|-quadro demonstrativo da evolu¢Go da receita nos exercicios

de 2019 © 2020 e previsdo para 2021;

ll = metodologia « meméria de cdlculo das estimativas das
receitas segundoas rubricas dalei orgamentaria;

lll- meméria de cdlculo da reserva de contingéncia;

VI - meméria de calculo de montante de recursos para

aplicagGo na manutengao e desenvolvimento do ensino, a que se refere o
art. 212 da Constituicdo:

§ 1°. Os valores constantes dos demonstrativos previstos no
pardgrafo anterior seréio elaborados a precos da proposta orcamentéria,
explicitada a metodologiautilizada para sua atualizagao.
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§ 2°. Os demonstrativos € informagées complementares

exigidos por esta Lei identificarGo, logo abaixo do respectivo titulo, o

dispositive a que se referem.

Art. 9°. Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder

Legislative, encaminhara a Secretaria de Planejamento do Municipio, até 01

de Agosto de 2020, suas respectivas propostas orcamentdria para 0 exercicio

de 2021, observados os parametrose diretrizes estabelecidosnesta Lei, para

fins de consolidagdo do projeto delei orgamentaria.

CAPITULOIIL

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAGAOE EXECUGAO DOS ORCAMENTOSE SUAS
ALTERACOES

Art. 10. A previséo da receita € a fixagdo da despesa naLei
Orgamentéria deverao ocorrer a precoscorrentes.

Art. 11. A elaboragGodoprojeto, sua aprovagao e a execu¢ao

dalei orcamentdria de 2021, deverao ser realizadas de modo a evidenciar a

transparéncia da gestaofiscal, observando-se o principio da publicidade e

permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todasas informagéesrelativas
acada umadessasetapas.

Ar. 12. Na estimativa da receita podera ser especificado
deduzido um valor, compativel com 0 constante do Demonstrative Vil, do
Anexo de Metas Fiscais, destinado a cobrir os efeitos da concessdo ou
ampliagao de incentivo ou beneficio de naturezatributaria da qual decorra
rentncia de receita, conforme definida no § 1°, do art. 14, da Lei

Complementarn° 101/00.

Pardgrafo Gnico, Se a previsGo referida no caput naofor
incluida nalei orgamentaria, a renuncia de receitatriputaria somente podera
ocorer, no exercicio de 2021, se for acompanhada de medidas de
compensa¢ao por meio do aumento de receita, nos termosnoincisoIl, do art.

14, da referida Lei Compiementar.

____ Art, 13, Na fixagéo da despesa deverd ser observada a
compatibilidade da programago dos or¢amenios com os objetivos e metas
do PPA e LDO.

Art. 14. Na programagao da despesa nGo poderdoserfixadas
despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e
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definidas as unidades executoras, devendo ser observado o equilibrio entre

receitas e despesas.

  

Art. 15, Na determinagGe do montante de despesa deverd ser

observada a margem para expansGo das despesas obrigatérias de cardéter

continuado definida no Demonstrative Vill, do Anexo de Metas Fiscais, voltada

a fazer frente Gs despesas correntes enquadradas na situagdo prevista no

caputdo art. 17, da Lei Complementar n° 101/00,a ser demonstrada,inclusive

quanto & forma de compensagao, no anexo a Lei Orgamentaria a que se

refere o Inciso Il, do Art. 5°, da mesma Lei Complementar.

Art, 16. Sera incluida no projeto da Lei Orgamentaria a previsao

de recursos decorrentes de operacées de crédito e de convénios com outras

esferas de governo.

Art. 17. Além da observancia dosprioridades e metasfixadas
nos termosdo art, 2° desta Lei, o Lei Orcamentaria e seus créditos adicionais
somenieincluirdo projetos novos sé:

| - fiverem sido adequadamente contemplados todos os

projetos em andamento e as despesas destinadas @ preservacao do
patriménio pUblico, especificados no relaiério encaminhado pelo Poder

Executive ao Legislative, nos termos do paragrafo tnico, do art. 45, da Lei
Complementarn? 101/00;

ll- os recursos alocadosviabilizarem a conclusGo de uma etapa

ou a obtengGo de uma unidade completa, considerando-se as

contrapartidas do Municipio, nos casos de transferéncias voluntarias da Uniao

e doEstado, as quais deverao ser estabelecidas de modo compativel com a

capacidadefinanceira do Municipio;

lll - estiverem previstos no Plano Plurianual ou em lei que

autorizou sua inclusGo noreferido Plano.

Pardgrafo Gnico - Para fins de aplicagGo do disposto neste

artigo, ndio serao considerados projetos com fitulos genéricos que tenham
constado deleis orcamentarias anteriores € sero entendidos comeprojetos
em andamento aqueles cuja execucdofinanceira, até 30 de junho de 2021,
fiver ultrapassado 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado.

Art, 18. Nao poderdo ser programades novosprojetos:

| - por conta de redug&o ou anulagGo de projetos em
andamento;
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econémica
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financeira.

   

Art. 19. © PoderLegislativo tera comolimite para o total da

despesa,inicuindo os subsidios dos Vereadores € excluidos os gastos com

inativos, o valor correspondente a 7% (sete por cento) sobre o somatério da

receita tributaria e das transferéncias previstas no § 5° do art. 153 e 159 da

Constituigao. Federal e EC n. 058/09, efetivamente realizado no exercicio

anterior.

Art. 20, A Lei Orgamentatia poderé consignar em dotagdo
especttica valor destinado ao custeio de despesas de competéncia de outro
ente da Federagao.

Paragrafo unico - A realizagGo da despesa somente podera se

efetivar desde que, comprovadoo interesse pUblico, tenha sido firmado

convénio, acordo, ajuste ou congénere, conformesualegislagGo.

Art, 21. £ vedada

a

inclusGo, na Lei Orgamentaria e em seus

ctéditos adicionais, de dotagéesa titulo de subven¢oessociais, coniribuigoes

e/ou auxilios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins

lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das

seguintes condicgdes:

|-sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita,

has Greas de assis!éncia social, satde ou educagao,e estejam registradas no

Conselho Municipal de Assisténcia Social - CMAS:

ll = sejam de atendimento direto e gratuito ao publico

voltadas para 0 ensino especial, ou representativas da comunidade escolar

das escolas ptiblicas estaduais e municipais do ensino fundamental;

Ill — sejam vinculadas a organismos de naturezasfilantrépicas,

institucionais ou de assisténcia social;

IV = atencam ao disposto no art, 204 da Constituigaio e ao
disposto no art. 61 do ADCT:

§ 1°. Para habilitar-se ao recebimento de subvencoes socials,

contribuicdes e/ou auxlios, a entidade privadea sem fins lucrativos devera
apresentar deciaracao de funcionamento regular, emitida no exercicio de
2021 portrés autoridadeslocais e comprovante de regularidade do mandato

de sua diretoria,
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§ 2°. Nao poderé ser concedida subven¢ao social, contribuigso

e/ou auxilio & entidade que esteja em débito com relagao a prestacdes de

contas decorrentes de sua responsabilidade.

§ 3°. Sem prejuizo da observancia das condicdes estabelecidas

neste artigo, a inclusdo de dotagdes na Lei Orgamentaria © sua execugao,

dependerao, ainda, de publica¢ao, pelo Poder Executivo, de normasa serem

observadas na concessdo, prevendo-se clausula de reversGo no caso de

desvio definalidade e deidentificagao do beneficidrio e do valor transferido

no respectivo convénio.

§ 4°. © disposto neste arligo nao se aplica ds contribuigdes

estatutarias devidas a entidades municipalistas das quais 0 Municipio for

associado.

Art. 22. As entidades privadas beneficiadas com recursos

publicos a qualquertitulo submeter-se-Go fiscalizagGo do Poder concedente

com a finalidade de verificar o cumprimento de metas ¢ objetivos para os

quais receberam osrecursos.

 

Art. 23, O Poder Executivo emitira, como anexo & Lei

Orcamentaria, relagGo das entidades que. o exercicio financeiro de 2021,

poderao vir a ser beneficiadas por Subvengao Social, ContribuigGo e/ou

Auxilio.

Art. 24. A Lei Orcamentdria contera Reserva de Contingéncia

em montante equivalente a no maximo de 3% (trés por cento), da receita

correnteliquida, que serao destinados, através de decreto do Poder Executivo

Municipal, para atendimento exclusivo de riscos orgamentarios € riscos da

divida, conforme especificado no Anexo de RiscosFiscais.

Pardgrafo Unico. Na definicao do percentual da Reserva de

Contingéncia, esté incluido o valor destinado a obtencdo da meta de

resultado primario positive a ser apurado no exercicio.

Art. 25. A Lei Orcamentaria para 2021 poderd autorizar o Poder
Executive a proceder a remanejamentos, transposigéio, realocagae das
fontes de recursos dentro de cadaprojeto,atividade ou operagaoespecial,
do saldo das dotagdes dos seus grupos de natureza ou elementos de despesa.

§ 1°. As destinacées de recursos, aprovadosnalei orgamentaria
@ em seus créditos adicionais, poderao ser modificadas, justificadamente,
para atenderas necessidades de execu¢ao do orcamento,por Decreto do
PoderExecutivo.
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§ 2°. O excesso de arrecadagioverificado em cadafonte de
recurso poderd ser utilizado para suplementagao mediante prévia
autorizagaolegislativa.

Art, 26. Os créditos adicionais e suplementares serGo
apresentadosno projeto de Lei Orgamentario para o exercicio 2021 até o dia

31 de Agosto de 2020.

§ 1°. Acompanhardo os projetos de |eirelatives a créditos
adicionais, exposigdes circunstanciadas de motives que osjustifiquem e que
indiquem as conseqUéncias dos cancelamentos de dotacSespropostas sobre
a execugdo dasatividades, dos projetos e das operagées especiais.

§ 2°. Os créditos adicionals aprovades serdo considerados
aviomaticamente abertos com a sangao € publicago da respectiva lei.

§ 3° Quando a abertura de crédifos adicionais implicar
alteragao das metasfisicas, o anexo correspondente deverd ser objeto de
atualizagao.

CAPITULO IV

DAS DISPOSIGOES RELATIVAS A ARRECADAGAO E DAS ALTERACOES NA
LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO

Art. 27. © Municipio fico obrigado a arrecadartodos os tributos
de sua competéncia inclusive os da Contribuigao de Melhoria quandofor o
caso.

§ 1°. A Administra¢Go Municipal deveré despenderesforcos no

sentido de diminuir o volume da Divida Ativa inscrita, de naturezatributaria e
no tributaria,

 

Art. 28. As receitas oriundas de atividades econémicas
exercidas pelo Municipio terdo suas fontes revisadas e atualizadas,
considerando-se 0s fatores conjunturais e sociais que possaminfluenciar as sua
respectiva produtividade.

Art. 29. O Poder Executivo adotard as seguintes medidas,
voltadas ao aumento da arrecadacGstriputaria do Municipio:

1- elaborag&o de diagnéstico sobre a base para lancamento
do IPTU,incluindo @ atualizagdo da planta cadastral e revisdio de critérios;

ll- reestruturagao da atividade defiscalizagéotributaria;
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Ili ~ aperteigoamento dos instrumentos para agiiizagao da

cobranca da divida ativa é atualizagéo do valor dos créditos;

IV — atualizagao do cadastro mobilidrio fiscal de cardter

obrigatério.

Art. 30. Somente poderd ser aprovada ou editada lei que

conceda ou amplie incentivo ou beneficio de natureza tributdria se atendidas

as exigéncias do Ari. 14 da Lei Compiementar n? 101, de 04.05.00.

Art. 31. No estimativa das receitas do projeto da Lei

Orcamentaria poderdo ser considerados os efeitos de propostas de

alteragdes nalegislacaotributéria que sejam objeto de projeto delei que

esteja em tramitagao na Camara Municipal.

Pardgrafo Unico.Se estimada a receita na forma deste artigo,

no projeto da Lei Orgamentaria:

|-serdoidentificadas as propostas de alteragdes na legisiagao
¢ especificadaa receita adicional esperada, em decorréncia de cada uma
das propostas © seus disposttivos;

|| — sera apresentada programagéo especial de despesos,
condicionada @ aprovagéio das respectivas alteragGesna legislagao.

CAPITULO V

DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS

Art, 32. No exercicio financeiro de 2021, as despesas com
pessoal, afivo e inativo, dos Poderes Executivo ¢ Legislative, observardo os
limites estabelecidos na Lei Complementarn° 101, de 04.05.00.

Art. 33. Observado o disposto no art. 169 da Constitui¢ao

Federal, em 2021 somente poderao ser admitidos servidores se:

\- existirem cargos vagos a preencher;

Il = houver prévia dotacGo orgamentaria suficiente para o

atendimento da despesa:

lll - forem observadososlimites previstos no artigo anterior;
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Art. 34. © Poder Executivo poderé, mediante lei autorizativa,

criar ou alterar cargos e funcées, alterar a estrutura organizacional, corrigir ou

‘aumentar a remuneracao dos servidores e conceder vantagens, desde que

observadas as regras do Art. 16, quando aplicavel e do Art, 17, da Lei

Complementar n° 101/00.

§ 1°, Os projetosde lel sobre transformagde de cargos, bem
como osrelacionados a aumento de gastos com pessoal e encargossociais,

no ambito do Poder Executive, deverdo ser acompanhados de manifestagao

das Secretarias de Administragdo e de Finangas, em suas respectivasdreas de

competéncia.

§ 2°. O PoderLegislative assumira, em seu Gmbito,as atribuicdes

necessdrias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art, 35. A Lei do Orcamento devera prover os créditos

necessdrios G concessGo da revisdo geral anual da remuneragao dos

servidores pUblicos, em cumprimento aodisposto noInciso X, do Art, 37, da

Constitui¢Go Federal.

Pardgrafo Unico. Quando da concesstio da revise geral da
remuneragdo de que trata este artigo, esiGo dispensacios os procedimentos

exigidos pelo Art, 17, da Lei Complementar n? 101/00.

Art. 36. Nassituagdes em que a despesa total com pessoal do
Poder Executivo fiver extrapolado a 95% (noventa e cinco por cento)dolimite
referido no art. 20, da Lei de ResponsabilidadeFiscal, a realizagdo de servico

extraordindario somente poderé ocorrer quando destinada ao atendimento de

relevanie interesse publico, especialmente os voltades para as dreas de
seguranga e sade, que ensejam situagdes emergenciais de risco ou de

prejuizo para a sociedade.

Pardgrafo Unico. A autorizagdo para a realizagao de servico

extraordinario, no Gmbito do Poder Executive, nas condi¢des estabelecidas

no capui deste artigo, é de exclusiva competéncia do Secretario de

Administragao,

Art. 37. No caso de oslimites maximos de despesas com pessoal
para os Poderes Executivo e Legislative, estabelecidos no Art, 20 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, forem ultrapasscidos em qualquer um dos Poderes,
sero adotadas, no respectivo Poder, as seguintes medidas voltadas ao
reenquadramento no prazo maximo de dois quadrimestres:
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| = eliminagao de despesas com horas extras, exceto se

enquadradasnassitua¢goesprevistas no artigo anterior desta Lei;

il — exonerag&o de servidores ocupanies de cargos em

comissGo;

lll- elimina¢do de vantagens concedidasa servidores;

IV —demissGo deservidores admitidos em cardter temporario.

CAPITULO VI

DAS DISPOSIGOES GERAIS

Art. 38. © Poder Executive deverd desenvolver sistema

gerencial de apropria¢Go de despesas, com o objetivo de demonstrar 0 custo

de cada agdo ou area de governo e de permitir 0 acompanhamento €

ayaliagao das gestdes orcamentéria,financeira e pairimonial.

Pardgrafo Unico, © Chefe do PoderExecutive deverd baixar ato

estabelecendo as diretrizes e requisitos funcionais do sistema, definindo os
centros de custos € a forma de apropriagdo dos gastos.

Art. 39. A avaliagGodosresultados obtides em cada Poder, dos
programas que integram a execugao orcamentaria, deverd ser procedida,
pelo Poder Executivo, em base bimesiral.

§ 1°. © Poder Executivo colocara a disposig&o da Camara
Municipal, no prazo de trinta dias apdés o encerramento de cada exercicio,
relatério de avaliag¢ao do cumprimento das metas bimestrais e do exercicio,
bemassim asjustificagdes de eventuais desvios, com indicag¢ao das medidas
corretivas.

§ 2°. A unidade responsdvel pela coordenagao do controle
interno do Poder Executivo Municipal apreciard os relatérios mencionados no
paragrafo anterior e acompanhara a evolugao dos resultados primdrio e
nominal, durante a execugdo orgamentdria financeira,

Art. 40. Caso seja necessaria a limitacGo de empenho das
dotagdes orgamentarias € da movimentacao financeira, nas situacdes
previstas no Art. 9°, da Lei Complementar n° 101/00, sera fixado, por ato do

Poder Executivo, 0 percentual de limitagdo para 0 conjunto de “projetos”,
"atividades"e “operagées especiais"e a participagdo do PoderLegislativo,
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| — as despesas que constituem obrigagdo constitucional ou
legal de execu¢Go; €

ll — as despesas com aces vinculadas ds fun¢des saude,

educagdo

é

asistencia social, n&oinciuidasnoinciso |;

§ 1°. Terdio prioridade, como fonte de recursos para limitagao

de empenho, a adocdo das seguintes medidas:

| = redugGo de investimentos programades com recursos
prdéprios.

ll-eliminagao de despesas com horas-extras;

Ill - exoneragao de servidores ocupantes de cargo em

comissGo;
\V — eliminagéo de vantagens tempordrias concedidas a

servidores;
V -redugao de gastos com combustiveis;

§ 2°. Na hipétese da ocorréncia do disposto no caput deste
artigo, 0 Poder Executivo comunicaré ao PoderLegislative 0 montante que
cabera a cada um tomarindisponivel para empenho e movimentacao
financeira, com vistas & obtengo do equilibrio na execug&o or¢amentaria e
financeira do exercicio,

Art. 41, A contratagdo de operacées de crédito e as operacées
de crédito por antecipacGo de receifas or¢amentariasficarao condicionadas
& fiel observéincia do disposto, no que couber & esfera Municipal, Capitulo Vil,
na SegaoIV, da Lei Complementar n° 107, de 04.05.00.

Art. 42. © Poder Executivo deverd elaborar e publicar, em até
trinta dias apés a publicagGo da Lei Orgamentaria de 2021, a programacao
financeira e o cronograma mensal de desembolso para 0 ano,por Secretaria
e unidades da administragdo indireta, observando, em relacdo ds despesas
constantes desse cronograma,a limitagdo necessdria 4 obtengao da meta
deresultado primario.

§ 1°. A programagdo financeira e 0 cronograma de
desembolso deverdo ser elaborados com base na previsdo da efetiva
amecada¢gao mensal, devendoser incentivada a participacaéo das diversas
Secretarias na definigéo dos gastos mensais a serem realizados, tomando-se
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por base as ages constantes dos programas do PPA as prioridades e metas
constantes desta Lei de Diretrizes Orcamentarias.

§ 2°. O desembolso dos recursosfinanceiros, correspondentes
aos créditos orgamentarios e adicionais consignados ao Poder Legislativo,
sera efetuado até o dia 20 de cada més, sob a forma de duodécimos, sendo
© valor calculado de acordo com os critétios estabelecide no art, 29-A, da
ConstituicGo Federal,

Art. 43. As unicades responsdveis pela execugdo dos créditos
orgamentarios e adicionais aprovados processarao o empenho da despesa,
observadosos limites fixados para cada categoria de programacao e
Tespectivos grupos de despesa e fonies de recursos, especificando o
elemento de despesa.

Att. 44, SSo vedadios quaisquer procedimentos que motivem a
execugdo de despesas sem comprovada é suficiente disponibilidade de
dotagGe orgamentaria & previsibilidade de recursos financeiros para o seu
pagamento.

Art. 45. A reabertura dos créditos especiais e extraordindrios,
conforme disposto no art. 167, § 20, da Constituigdo, ser efetivada
medianteprévia autorizagGolegislative.

Pardgrafo Unico. Na reabertura a quese refere 0 caput deste
artigo, a fonte de recurso deverdserIdentificada comosaldos de exercicios
anteriores, independentemente da receita 4 conta da qualos créditos foram
abertos,

Art. 46. Para osfins do disposto no art, 16, da Lei Complementar
7? 101/00 € em cumprimento ao § 3°, do mesmoartigo,fica estabelecido que,no exercicio de 2021, a despesa, decorrente de acao governamental nova,sera consideradairrelevante se o seu impacto orcamentério-financeiro noexercicio no ultrapassar, para bens e servicos,oslimites fixacios pelos incisos|€ Il, do art, 24, da Lei 8666/93, devidamente atualizados.

Art. 47, A destinagao de recursos para as agdées de
alimentagéo escolar obedecerd aoc principio da descentralizagao € a
distribvicGo sera proporcional ao numero de alunos matriculadas nas redes
publicas de ensine, localizadas no Municipio, no anoanterior.

Art. 48. Se 0 projeto da Lei Or¢amentaria nado for APROVADOaté 31 de dezembro de 2020, a programagéo dele constante poderd ser
executada no exercicio de 2021, para o atendimento das seguinles despesas:
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|= pessoale encargossociais;

ll pagamento do servico da divida; ¢ s

lll - fransferéncias constitucionais e legais para os fundos

municipais.legalmente constituidos.

"na data de sua publicagéo €

 

Art. 49, Esta Lei entra em

revogam-se as disposigdes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Estrela do Norte -

Goids, aos 22 dias do més de Maio de 2020.
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ANEXO DE RISCOSFISCAIS.

 

O presente documento,elaborado para dar cumprimento ao

disposto no § 3°. do art,4°, da Lei Compiementarn° 101, de 04.05.00, integra a

Lei de Diretrizes Orgamentarias para 2021, devendo seu contetdoser ievado

em consideragGo quando da elabora¢do do Orgamento doexercicio.

Tem por objetivo evidenciar os passivos contingentes,os riscos

fiscais e outros eventos capazes de afetar as contas puiblicas no exercicio de

2021.

Considerando as orientagées constantes do Manual aprovado
pela Portaria STN n° 249, de 30.04.2010 © PCASP/NBCASP/PORTARIA828.0

Municipio entende que poder ser supridas pela Reserva de Contingéncia,

mediante a abertura de créditos adicionais, as dotagdes necessdrias para

fazer frente ds seguintes situagdes, cujos montantes estimados para o
exercicio constam do demonstrativo préprio:

1-RISCOS FISCAIS ORCAMENTARIOS

Referem-se a possibilidade de as receitas e despesas previstas

naose realizarem conforme o planejado, durante a execu¢Go do Orgamento,

em decorréncia desituacdes nGo passiveis de previsao.

Il RISCOSFISCAIS DA DIVIDA

Referem-se a possiveis ocorréncias externas 4 administragao,

que em se efetivandoresultarGo na necessidade de desembolso financeiro

ou no aumento do estoque da divida.

Gabinete do Prefeito Municipal de Estrela do Norte -

Goids, aos 22 dias do més de Maio de 2020.
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DESCRIGAO céDIGo VALOR

 

I= RISCOS FISCAIS ORGAMENTARIOS
Realizagdo de despesas ndo passiveis de

previsio em decorréncia de situagdo. de
emergéncia ou de estado de calamidade| 7 TeoLon0;00;
publica (enchentes, vendavais, _granizo, -
estiagem, geada,surtos epidémicos}
 

l= RISCOSFISCAIS DA DIVIDA
Agées judiciais que venham @ ser ingressadas
conita 0 Municipio, que possam mofivar| 02 150,000,00
desembolso financeiro no exercicio de 2021,
inclusive de naturezatrioutéria trabathista.
 

Depésitos judiciais relativos a agées a serem
impetradas pelo Municipio. 93 200,000,00
 

TOTAL 500.000,00    
 

Gabinete doPrefeito Municipalde Estrela do Norte - Goids,
aos 22 dias do més de Maio de 2020.
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ANEXO DEPRIORIDADES E METAS PARA 2021

ESTADO DE GOIAS
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O presente documento, elaborado para dar cumprimento ao

disposto no § 2°, do art. 165, da Constitui¢Go Federal, integra a Lei de Diretrizes

Orgamentdrias para 2021, sendo o seu contetido destinado a orientar a

elabora¢ao do Orgamentodo exercicio.

Tem porobjetivo estabelecer as prioridades da Administragdo
para o exercicio de 2021 e as metasfisicas em valores correntes, relativas Gs

atividades € projetos a serem desenvolvidos no exercicio, em consonéncia
com 0 Plano Piurianual, as quais se traduzem no seguinte:

1) realizar concurso pubblico, capacitar ¢ valorizar os recursos

humanos da municipalidade;

2) moderizare informatizar a administragae publica municipal,
aperfeicoando 0 sistema de planejamento, administracdofinanceira,pessoal,
comunicag¢aosocial, informatica € automagao;

3) celebrar convénios com o governo federal e estadual,

Objetivando a execu¢aode obras e servigos de interesse municipal;

4) adquitir e distriouir merenda escolar entre os alunos do ensino
infantil e fundamental, a fim de incentivar e melhorar a freqiéncia e o
aprendizado;

5) apoiar os alunos da rede municipal de ensino, mediante
suplementa¢do alimentar, assisténcia médico-odontolégica e outras acdes
sociais;

6) desenvolver o esporte amadore prestar apoio, se necessario
= as entidades incentivadoras dasatividades esportivas, criando 0 espitito de

coletividade e competi¢Go, necessaria 4 forma¢éode atletas municipais;
7) democratizar 0 acesso & cultura, no que se refere aos meios

de produgGo € espa¢osculturais, com incentive as festastipicas;

8) construire ampliar unidadessanitérias para atendimento &
populacao de baixa renda;

9) adiquitir instrumentos para equipar, reformar e ampliar arede
fisica de servicos publicos:

10} manter agées de satde individual (consulta médica,
consulia odentolégica) @ coletiva (vigilancia sanitéria, epidemiolégica,
saneamento basico) em quantidade e qualidade necessérias e suficientes
para reduzir os Indicadores de morbi-mortalidade da populagao;
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11) adquitir € distribuir medicamentos bdsicos, satisfazendo as

necessidades da populacdo e das agdes de satide em geral;

 

12) atender emergencialmente as pessoas em situagao de

extrema caréncia e as vitimas de calamidade pUblica ou situa¢des de

emergéncia;
13) oportunizar o ensino, habilitagdo, reabilitagao e

profissionalizacdo as pessoas portadoras de deficiénci

 

14) fiscalizar os servigos de abastecimento de agua, coleta e

deposig&ofinal de esgotos sanitarios:

15) incentivar a participagao popular nas definigées de
politicas pUblicas e apoiar as associacées de classes, comunitérias
ecolégicas; -

16) criar e ampliar dreas que para incentivar a instalagdo e
ampliagdo de indUstrias;

17) divulgar as atragées do Municipio, a fim de incentivar o
turismointerno e externo;

18) incentivar as atividades de fomento com énfase em
estratégias setoriais adequadasaoperfil sécio-econdmico do Municipio;

 

19) expandir a malha vidria municipal, construir obras de arte
especiais, bem como melhorar e ampliar os servigos de pavimentacdo,
restauracGoe sinalizagdofacilitando as condi¢éesde trafegabilidade:

20) difundir e ampliar o uso de prdaticas de inigagdo e
drenagem,objetivando o aumento da produ¢ao agricola;

21) oferecer condi¢des que visem o aumento dosinvestimentos

nosetor agropecuario, proporcionando o aumento da produtividade rural;

22) oferecer assisténcia técnica e desenvolvertrabalhos de
extensGoruraljunto as unidades de produgdo agropecuaria e & familia rural,
bem como apoiar o desenvolvimento de projetos de outras esferas de
governo;

23) apoiar 0 processo dediversificagao da produg&o agricola,
desenvolvendo trabalhos para consolidar atividades que se mostrem
promissoras, sob 0 ponto de vista sécioeconémico;

24) apoiare estimular a organizagGo dos produtoresrurais, além
de prestar trabalhos através da municipalizagao da agricultura:
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25) apoiar e incentivar os programas de comercializacdo,
incluindo felra-livre, patrulha mecanizada, hortas escolares, caseiras e
comunitarias e recuperar 0 solo e promover 0 reflorestamento;

26) repassar recursos para entidades esportivas, culturais,

beneficentes,assistenciais, agricolas e de classe.

27) urbanizar as Greas verdes do munich

 

28) construir, ampliar  melhorarjardins e pragas publicas;

29) constrvir casas populares, destinadas 4 populagde de baixa
renda;

30) desenvolver agdes que visem 4 orientagdio eo controle de
atividades que geram polui¢ao,e conservaras matasnativas;

31) instalar equipamenios comunitérios em dreas habitacionais
de baixa renda e executar obras de infro-estrutura, compreendendo a
implantac&o e recuperagao de pavimentacao, drenagens, urbanizagao de
pragas;

32) criar programas de conscientizagGo ecolégica;

33) atualizar a lei do Plano Diretor de DesenvolvimentoFisico ©
Territorial do Municipio;

34) adquitir veiculos, maquinas e equipamentos para execugao
deservigos pUblicos municipais;

35)fiscalizar a execugdio do contrato de disposigao de residuos
no aterro sanitario;

36) dar continuidade ao programadetransporte escolar para
alunosdas zonas rural € urbana,inclusive ampliandoa frota e o atendimento;

37] treinar os professores, no sentido de melhorar o ensino

municipal;

38) ampliar, reformar € consiruir UnidadesEscolares;

39) ampliar os nucleos de ensino fundamental de jovens e

adultos;
40) construir creches;

41) construir unidades de pré-escola;
Sy
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42) construir, ampliar e reformar unidades esportivas;

43) promovere participar de eventosesportivos.

44)firmar convénio com entidades para o licenciamento de

atividades potencialmente poluidoras;

45) adquirir equipamentos de controle, previsGo e preven¢ao

desituagdes de emergéncia;

46) dar continuidade aos programas e agdesassistenciais em
conformidade com as novasdireirizes do Sistema Unico da Assisténcia Social

— SUAS;
47) implantar os novos programas e a¢Gesde assisténcia social

em conformidade com as novas. diretrizes do Sistema Unico de Assisténcia

Social — SUAS.
48) incentivar a criagGo € o desenvolvimento de cursos de

qualificagao e requalificacGo profissional em parceria com entidades
instaladas no nosso municipio;

49) incentivar e apoiar as empresas locais na participag¢do e

exposi¢do em feiras;

50) incentivar e fomentar 0 associativismo @ cooperativisme e
outras _modalidades de organizagdes voltadas ao desenvolvimento
econémico de municipio;

51) promover através de parcerias entre organizagdes

governamentais € nGo governamentais a criag¢Go de programas que

transformem em produtos reais as voca¢gées e potencialidades econémicas

do munici

 

52) implantar o controle de natalidade, por meio cirbrgico,
destinado aos cGes e gatos de rua e aos animais domésticos das pessoas de

baixa renda,

METASRELATIVAS AS RECEITAS:

. a) revisar e atualizaras aliquotas fixadas para cada espécie de
imposto, visando a ampliagaodareceita tributaria;

b) manter atualizado o cadastro mobilidrio-e Imobillario.

OUTRAS METAS:
Eo SENET
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a) Adequaras despesas correntes 4 arrecadacdo;

b) reduzir significativamente o déficit financeiro,

Gabinete do Prefeito Municipal de Estrela do Norte - Goids,
aos22 dias do més de Maio de 2020.
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ANEXODE METASFISCAIS PARA 2021

© presente documento,elaborado para dar cumprimento ao
disposto no 1°, doart. 42, da Lei Complementarn® 101, de 04.05.00,integra a
Lei de Diretrizes Orcamentdrias para 2021, sendo 0 seu contetdo destinado a
orientar a elaboracdo do Orgamento do exercicio,

Tem por objetivo esiabelecer as metas fiscais em valores
correntes & constantes, relativas as receitas, despesas, resultados primdrio e

nominal e ao montante da divida do Municipio, para o exercicio de 2021 e
para os dois seguintes.

 

Para sua elaboragéo foram observadas as_orientagées
constantes do Manual aprovado pela Portaria SIN n° 249, de 30.04.2010, e €
composto dos sequintes demonstrativos:

PARTE 1
Demonstrative |- Metas Anuais
DemonstrativoIl - AvatiacGo do Cumprimento das Metas do Exercicio Anterior
Demonstrativo Ill - MetosFiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Trés
Exercicios Anteriores
Demonstrative IV - Evolugao do Patriménio Liquide
Demonstrative V—Origem e Aplicagao dos Recursos Obtidos com a Alienagdo
de Ativos
Demonstrativo VI — Avaliagdo da situagGo Financeira e Atuarial do Regime

Proprio de Previdéncia dosServidores PUblicos
Demonstrative VII - Estimativa e Compensagdo da Rentincia de Receita
Demonstrative Vill — Margem de Expansdo das Despesas Obrigatérias de
Cardter Continuado.

Gabinete doPrefeito Municipal de Estrela do Norte - Golds,
aos 22 dias do més de Maio de 2020.
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MEMORIALDA ESTIMATIVA DASPRINCIPAIS FONTES DE RECEITA 2020 A 2021

(Valores sujeitos a alteracées, ajustes e incidéncia de novos parametros para

efeito de elaboracdo da Proposta Orgamentaria/2021)

  

IPTU
A estimativa de arecada¢&o para o periodo dé 2021 tem como base o

comportamento da arrecadagGo dosexercicios de 2017, 2018, 2019 e 2020

(parcial), com 0 acréscimo da atualizagdo de 10% ao ano.Incluiuse na
estimativa o crescimenio gerado pela reavaliagao, redefini¢ao da Grea

urbana do Municipic, atualizagao da planta urbana € recadasiramento de

unidades habitacionais, além da possibilidade-de corre¢do do valor venal dos

iméveis.

ITBI
Aestimativa tem como base a evolugaohistorica da arrecada¢ao,a contar

de 2021, acrescida da expectativa de atualizagGo de 10,0% ao ano. A

reavaliagdo e redefinicGo da Grea urbana do Municipio e a atualizagao da

planta. urbana também deveinfluenciar no crescimento desta receita.

Iss
Sobre valor histérico de arecadagao aplicou-se o Indice crescimento de
10% a.a.,motivacio pelo crescimento do mavimento de servigos no Municipio,
prevendo-se a arrecadagao de partir de 2021.

IRRF

A estimativa para o periodo a partir de 2021, considerando os aspectos da
alteragéio da tabela do Imposto de Renda e o incremento desta receita pelo
reajuste da folha de pagamento dos servidores municipais. Aplicou-se a
projegdo Inflacionaria para os exercicios seguintes.

TAXAS- Poderde Policia
Com base novalorhistérico das arrecadagées, acrescido do incrementoreal
estimado para os préximos exercicios, um crescimento estimado de 10% a
partir de 2021. Influencia também sobreeste item, a atualizagéo da planta
urbana, Aplicou-se a projecdoinflaciondria para os exercicios seguintes.

TAXAS- PrestacGo de Servico
© valor histérico de arrecadago possibilita uma receita em “2021 com
crescimento em torno de 10% a.a. para os exercicios seguintes. Nos
OrcamentosserGoidentificadasas fontes de receitas. na forma da leaisiacGo.

RECEITAS PATRIMONIAIS.
Estimada umareceita a partir de 2021, com crescimento estimado em 10%

para os exercicios seguinies. As receitas patrimoniais englobam receitas de
aplicaco de valores, ganhos com a¢ées € outras de natureza financeira.
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OUTRASRECEITAS/ RECEITAS DE SERVICO

Denominam-se como outras receitas aquelas provenientes de fonies ou

natureza naoidentificadas.Estima-se a partir de 2021, com pequena variagao

a partir de entao. As receitas de servicos poderao ocorer no caso do
Municipio realizar servicos a terceifos mediante remuneragdio, com uma
possibilidade de até 10%.

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

COTA-PARTE DO FPM.

O valorestimado a partir de 2021 para esta receita, leva em consideragdo os

valores histéricos dos exercicios de 2017, 2018, 2019 e 2020 até marco,
aplicando indice de reajuste de 10%, além da possibilidade de crescimento
nominal, resultante da reforma tributéria, em parte, ainda tramitande no
Congreso Nacional.

TRANSFERENCIAS DO SUS
Referem-se a transferéncias de recursos advindos do Ministério da Satde,
resultado de programasinstituldos pelo Governo Federal, voltadas a Atengao
Basica.

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
Para efeito de estimativa, consideramos como Outras Transteréncias da Unido
05 valores arrecadados na forma de Fundo Especial, CFEM, ITR, CIDE, CEX,
receitas n&o classificadas e outras receitas de pequena expressdio. Na
proposta orcamentaria as origens serdoestimadasporfonte.

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS.

COTA-PARTE DO ICMS
Para projegaodos repassesdesta receita,levou-se em considera¢Go os dados
histéricos, acrescide da expectativa de crescimento do valor adicionado e da
corregdoinflacionaria de 05 a 10% a partir de 2021.

COTA PARTE DO IPVA
Estimou-se a arrecadac¢adoa partir de 2021, com base nos dadoshistéricos e

no crescimento gradativo da frota de veiculoslicenciados no Municipio. Para
08 exercicios seguintesestimou-se a manutengdo do crescimento da frota
veicular e correcaoinflacionaria, com um acréscimo de até 10%.

TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
A projecao histérica desta receita e o numero de alunos matriculados no
Ensino Fundamental e na Educag¢éoInfantil remete para a estimativa de

arrecada¢ao em 2021 pore até 10%.
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DIVIDA ATIVA
Os valores historicos levantados, consideradas as execugées fiscais
protocoladas e ou em fase administrativa, remetem a um valor estimado para
o exercicio de 2021 na ordem de 10% em relacdo ao exercicio anterior, A partir
de 2021 estima-se um crescimento proporcional a 10% a.a. Caso a receita da
Divida Ativa venha ultrapassar a estimativa, serdo utilizados os recursos para
reserva financeira & conirapartidas de convénios.

ALIENACAO DE BENS
A teceita média eslimada para o periodo € provenientes doleilao de bens
obsoletos, além da possibilidade deleilao de iméveis.

TRANSFERENCIASDE CAPITAL

TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL

Tendo como base os projetos encaminhados e nao concretizados até o
presente exercicio, acrescidos dos projetos a encaminhar aos ‘6rgGos do
Governo Federal € do Governo Estadual. Na proposta Orcamentéria os
valores serGo estimados de acorde com os Projetos em andamento,

A projegdo das receitas em valores reais sera demonstrada no anexo desta
lei.

Gabinete doPrefeito Municipalde Estrela do Norte - Golds,
aos 22 dias do més de Maio de 2020. JL
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Prefeito Municipal

AeoreNeEeeeT
TSGeEnen PG

ora

 



20
20
)

e
n
e
e
e
r

ve
)

PODERLEGISLATIVO _
CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE

ESTRELA DO NORTE(GO)

AUTOGRAFODELEI 007/2020 REFERENTE PROJETO DE LEI N° 3041/2020.

“Dispde sobre a Lei de
Diretrizes Orcamentaria para o
exercicio de 2021, (LDO) e da outras
providéncias”.

A Camara Municipal de Estrela do Norte-GO,Estado de Goias, aprovou,
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIGAO PRELIMINAR

Art. 1. SGo estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2,Kia ConstituicGo Federal e em consonéncia com o art, 4°, da Lei Complementar n° 101,fle 4 de maio de 2000, as diretrizes orcamentarias Para 0 exercicio de 2021, daFidministragGo publica direta e indireta do Municipio, nela incluida o Poder Legislativo,bs fundos, fundagdes e autarquias, comotais as definidas no inciso Ill, do art. 2°, daeferida Lei Complementar, compreendendo:

|-as prioridades e metas da administragao publica municipal;

Il- as metasfiscais € osriscos fiscais;

Illa estrutura € organizagao dos orcamentos:

V —asdisposigéesrelativas a arrecada¢Go e alleragdes na legislagao

VI- as disposicéesrelativas ds despesas com pessoal e encargossociais;

Vil - as disposi¢des gerais.

Visite nosso site: www.estreladonorte.go.leg.briheReaMaeAVMLMeraetaleeeeetaoeeeeeeaa 
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CAPITULO!
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL E DAS METAS

FISCAIS

Art, 2. Asprioridades e metas para o exercicio financeiro de 2021 sao aslespecificadas neste artigo e no documento "Anexo de Prioridades e Metas para 2021",Jas quais terGo precedéncia na alocagdo de recursos na Lei Orcamentaria de 2021, ndiose constituindo, todavia, em limite & programacao das despesas.

§ 1°. Integra esta Lei também o Anexo de Metas Fiscais, elaborado
lconforme orientagGes constantes do manual aprovado pela Portaria STN n° 249, de
0.04.10 e PCASP/NBCASP/PORTARIA828.

§ 2°. O Municipio define como Meta Fiscal o valor quese pretendeatingir,10 exercicio orcamentario € nos dois sequintes, a titulo de receitas, despesas, montanteda divida publica e resultados nominal € primario, este representando o valor que seespera destinar ao pagamento de juros € doprincipal da divida.

§ 3°. Tero prioridade sobre as agdes de expansdo: 0 pagamento dopervico da divida, as despesas com pessoal € encargossociais e a manutengdo dasbtividades,

§ 4°. © Municipio aplicard, no minimo, 25% (vinte © cinco por cento) daeceita resultante de impostos, apurade conforme disposto na Lei Organica dounicipio, na manuteng¢éio e desenvolvimento do ensino

§ 5°. O Municipio deveré aplicar pelo menos 18% (quinze por cento) daeceita resultante de impostos, nas agdese servicos pUblicos de satide.

Art. 3. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

!- Programa, 9 instrumento de organizagao da agdo governamental, quecula um conjunio de agdes que concorem para a coneretizacdo dos objetivosvisando 4 solugGo de um problema ou o atendimento de uma@cessidade ou demanda da sociedade;

II- Alividade, um instrumento de programagao para alcangar 0 objetivole um programa,envolvendo um conjunto de operacées que se realizam de modo‘ontinuo © permanente, das quais resulta um produto necessario @ manutencdo daeGo de govemo;
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'V - QperacGe Especial, as despesas que nao contibuem para aImanutencao das acdes de governo, das quais na
contraprestagao direta sob a forma de ber

. As categorias de programagéo de que trata esia Lei seraojeto delei orcamentaria por programas, atividades, projetos ouPeracdesespeciais, € respectivos subtitulos.

CAPITULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS

Art. 4. © Orcamento do Muniiclpio compreenderé a programagao dosPrados dos PoderesExeculivo e Legislativo, dosseus Fundos, Fundacdes e Autarquias.

igentes, assim como, as despesas relativas aosprogramas executados com estes recursos

Art. 6. 4 Lei Orgamentéria discriminara em categorias de Programacaospecificas, as dofacGesdestinadas:

|- ds agesrelativas & satide e assisténcia social;

| ESTRELA DO NoRTE(Go)eSeenunMeeerrataa 



- a9 pagamento de beneficios da previdéncia social, para cadacategoria de beneficio;

ill- ao atendimento as agdes de alimentacdo escolar;

IV - Gs despesas com o desenvolvimento do ensino fundamental; ¢

V-ao pagamento de precatérios judiciérios, que constarao das unidadeslorg¢amentarias responsdveis pelos débitos;

Art. 7. O projeto da Lei Orcamentaria, que o Poder Executivoencaminharé & Camara de Vereadores, sera constituido de:

|-mensagem;

ll-texto da lei;

Ill- quadros or¢amentarios consolidados;

IV - anexos dos org¢amentosfiscais e da seguridade social, discriminando‘a receita e a despesa na forma definida nestalei:

Pardgrafo Unico, Os quacros orcamentarios a que se refere o inciso IllGeste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso il, cla Lei no4.320, de 17 de marco de 1964, sdio os seguintes:

|-evolugdo da receita do Municipio, segundo as categorias econémicas© seu desdobramento em fontes,discriminando cada imposto e contrbuicao;

Il - evolugao da despesa do Municipio, segundo as categoriaseconémicas;

lll — demonstrative da receita e da despesa, segundo as categoriaseconémicas (Anexo |, da Lei 4320/64, AdendoIl, da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85 &§ Portarias interministeriais 163 180. com alteragdes);
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\V — demonstrativo da receita, segundo as categorias econémicas(Anexo II, da Lei 4320/64, AdendoIll, da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85 e Portariasinterministeriais 163 € 180 com alteracdes);

V—resumogeral da despesa, segundo as categorias econémicas (AnexolI, da Lei 4320/64, AdendoIll, da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85 © Portaria Interministerial163 com alteragées};

Vi- despesas orcamentarias, segundo Poder e unidades, por categoriaeconémica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacdo (Anexo Ill, daLei 4320/64, AdendoIl, da Portaria SOF/SEPLANn° 8/85 e Portaria Interministerial 163 comjalteragées);

= Programa detrabalho do govemo - despesas orcamentérias pores, programas, projetos/atividades/operacdes especiais (AnexoIV,dia Lei 4320/64 © AdendoVI, da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85);

Oo eases, oFsamentérias por fungdes, subfungdes e programas,conformeo vinculo.com os recursos (Anexo Vil, da Lei 4320/64 @ Adendo Vil, da Portaria|OF/SEPLAN n° 8/85):

X — despesas or¢amentarias por OrgGos e fungdes (Anexo IX, da Lei4.320/64 @ AdendoVIII da Portaria SOF/SEPLAN n° 8/85);

Art. 8. A mensagem que encaminhar © projeto da Lei Orgamentariaicontera:

|—quadro demonstrative da evolucdo da receita nos exercicios de 20192020 € previsdo para 2021:

ll — metodologia € meméria de cdleulo das estimativas das receitaspegundoas rubricas dalei orcamentéria:
Il-meméria de cétcule da reserva dé contingéncia;
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memoria de calculo do montante de recursos para aplicacde naimanutencdo e desenvolvimento do ensino, a quese refere o art. 212. da Constituicdo

§ 1°.Os valores constantes dos demonstrativos previstos no paragrafoanterior sero slaborados a pregos da proposta orcamentaria, expiicitada aImetodologia utilizada para sua atualizagao.

. Os demonstrativos e informacées complementares exigidos poresta. logo abaixe do respectivo titulo, 0 dispositivo a que se referem,

Art. 9. Para efeito do disposto no artigo anterior, 0 Poder Legislativo,iencaminhara a Secretaria de Planejamento do Municipio, até 01 de Agosto de 2020,puos respectivas propostas or¢amentéria para o exercicio de 2021, observados os

E

doarametios e diretrizes estabelocidos neste tei, parafins de consolidacéo do projeto delei orcamentaria.

CAPITULOII

DAS DIRETRIZES PARA ELABORACAOE EXECUCAO DOS ORCAMENTOSE SUAS
ALTERACOES

Art. 10. A previsGo dareceitaea fixagGo da despesa na Lei OrgamentériaKieverdo ocorrera precoscorrentes,

Art. 11. A elaboracao do projet, sua aprovagéo e a execucao daleipreamentaria de 2021, deverdo ser realizadas de modo a evidenciara transparancia{JP's gestao fiscal, observando-se 0 principio da publicidade e permitinde-se ampiopcesso da sociedada todas as informagées relatives a cada uma dessas efapas
Art. 12. Na estimativa da receita Poderser especificado € deduzido umivel com o constante do Demon:

Pardgrafo Unico. Se a previsao refetida no caput ndofor incluida na leireomentaric, a renuncia de receita iributaria somenie podera ocorrer, no exercicio de2021, se for acompanhada de medidas de compensacdo por meio do aumento de‘eceita, nos termosnoincisoIl, do art, 14, da referida Lei Complementar,
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Art. 13. Na fixacGo da despesa deverd ser observada a compatibilidade

da programagéo dos orcamentos com os objetivos e metas do PPA € LDO.

Art. 14, Na programagao da despesa nao poderdoser fixadas despesas
sem que estejam definidasas respectivas fontes de recursos € definidas as unidades
lexecutoras, devendoser observado o equilibrio entre receitas e despesas.

Art. 15. Na determinagdo do montante de despesa deverdser observada
la margem para expansdo das despesasobrigatérias de caréter continuadodefinida no
Demonstrative Vill, do Anexo de MetasFiscais, voltada a fazer frente ds despesas
correntes enquadradasna situacdo prevista no caput do art. 17, da Lei Complementar
In? 101/00, a ser demonstrada,inclusive quanto 4 forma de compensacdo, no anexo &
Lei Orgamentaria a que se refere IncisoIl, do Art. 5°, da mesma Lei Complementar.

Art. 16. Seré incluida no projeto da Lei Orgamentaria a previsdo de
recursos decorrentes de operagées de crédito e de convénios com outras esferas de
Igoverno.

Art. 17. Além da observGncia dasprioridades € metasfixadas nos termos

ido art. 20 desta Lei, a Lei Orgamentaria € seus créditos adicionais somente incluirao
projetos novosse:

| - fiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em
landamento e as despesas destinadas & preservacdo do patriménio publico,
lespecificadosno relalério encaminhado pelo PoderExecutivo ao Legislativo, nos termos
ido paragrafo Unico, do art, 45, da Lei Complementar n° 101/00;

Il - os recursos alocadosviabilizarem a conclusGo de uma etapa ou a
lobiencdo de uma unidade compieta, considerando-se as contrapartidas do Municipio,
Inos casos de transferéncias voluntdrias da Unido e do Estado, as quais deverdo ser
lestabelecidas de modo compativel com a capacidade financeira do Municipio:

Ill - estiverem previstos no Plano Plurianual ou em lei que autorizou sua
linclusdo no teferido Plano.

Pardgrafo Gnico - Para fins de aplicagdo do disposto neste arligo, nao
sero considerados projetos com titulos genéricos que tenham constado de leis
lorcamentarias anteriores e sero entendidos comoprojetos em andamento aqueles
cuja execugaofinanceira, até 30 de junho de 2021, tiverultrapassado 20% (vinte por
lcento) do seu custo total estimado.

Art. 18. Nao poderdo ser programadosnovosprojetos:

|- por conta de redugdo ou anulagae de projetos em andamento:

Wire taeLeeCrane
RUA JORGE GAMA,SN, QD 29 LT 08 - SETOR CENTRAL | CEP 76485-000 | ESTRELA DO NORTE (GO)FONE:(62) 3381-6316| e-mail: camara.estrela01@gmail.com 
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l= que no possuam comprovada viabilidade técnica, econdmica e

 

financeira,

Art, 19. O Poder Legisiativo tera comolimite para o total da despesa,
inicuindo os subsidios dos Vereadores € excluidos os gastos com inativos, o valor
lcorrespondenie a 7% (sete por cento) sobre o somatério da receita tributaria e das
transferéncias previstas no § 5° do art. 153 € 159 da Constitui¢Go Federal e EC n. 058/09,
lefetivamente realizado noexercicio anterior.

Art. 20, A Lei Orc¢amentaria poderd consignar em dotacdo especifica
valor destinado ao custeio de despesas de competéncia de outro ente da Federacao.

Pardgrafo Unico - A realizacGo da despesa somente poderdse efetivar
desde que, comprovado interesse puiblico, tenha sido firmado convénio, acordo,
lajuste ou congénere, conformesua legislacao.

Art. 21. E vedada a inclusGo, na Lei Orgamentaria e em seus créditos
ladicionais, de dotacéesa titulo de subvencdes sociais, contribuicées e/ou auxilios,
ressalvadas aquelas destinadas a entidadesprivadas sem fins lucrativos, de atividades
de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condicées:

|-sejam de atendimento direto ao piiblico,de forma gratuita, nas Greas
Ide assisténcia social, satide ou educagao,e estejam registradas no Conselho Municipal
ide Asistencia Social - CMAS;

ll-sejam de atendimente direto € gratuito ao pubblico e volladas para o
lensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas publicas
estaduais e municipais do ensino fundamental;

I — sejam vinculadas a organismos de naturezas_filantrépicas,
institucionais ou de assisténcia social;

IV—atendam ao disposto no art. 204 da Constituigdo e ao disposto no art.
61 de ADCT;

§ 1°. Para habilitarse ao recebimento de subvencdes sociais,
‘ontribuigdes €/ou auxilios, a entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar

MeclaragGo de funcionamento regular, emitida no exercicio de 2021 por trés
putoridades locais e comprovante de regularidade do mandate de sua diretoria.

Meeeeaeeae Ce
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§ 2°. NGo poderser concedida subvengGo social, contribuig&o e/ou

lauxiio & entidade que esteja em débito com relagdo a prestacdes de contas
decorrentes de sua responsabilidade.

§ 3°. Sem prejuizo da observancia das condicdes estabelecidas neste
larligo, a inclusdo de dotagdes na Lei Orgamentdria e sua execucGo, dependerao,
lainda, de publicagGo, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na
iconcess@o, prevendo-se cldusula de reversGo no caso de desvio de finalidade e de
identifica¢Go do beneficidrio e do valortransferido no respective convénio.

§ 4°. O disposto neste artigo n@o se aplica ds contribuigdes estatutarias
\devidasa entidades municipalistas das quais o Municipio for associado.

Art, 22. As entidades privadas beneficiadas com recursos pUblicos a
qualquertitulo submeter-se-Go 4 fiscalizagao do Poder concedente com finalidade
ide verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art, 23. O Poder Executivo emitira, como anexo & Lei Orcamentaria,
relagao das entidades que, o exercicio financeiro de 2021, poderdo vir a ser
beneficiadas por SubvengdoSocial, Contribuigo e/ou Auxilio.

Art. 24. A Lei Orgamentaria conteré Reserva de Contingéncia em
Imontante equivalente a no maximo de 3% (trés por cento), da receita corrente liquida,
que serGo destinados, através de decreto do Poder Executivo Municipal, para
latendimento exclusivo de riscos orgamentarios e riscos da divida, conforme
lespecificado no Anexo de Riscos Fiscais.

Pardgrafo Unico. Na definicdo do percentual da Reserva de
[Contingéncia, esta incluido © valor destinado a obtencGo da meta de resultado
lprimario positivo a ser apuradonoexercicio.

Art. 25. A Lei Orcamentaric para 2021 poderé autorizar o Peder Executivo
a procedera remanejamentos, transposicdo, realocagGo dasfontes de recursos dentro
de cadaprojeto, atividade ou operacdo especial, do saldo das dotacées dos seus

Fyorupos de nalureza ou elementos de despesa.

§ 1°. As destinagGes de recursos, aprovadosna lei orgamentaria e em seus
réditos adicionais, pederdo ser modificadas, justificadamente. para atender as
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§ 2°. O excesso de arecadacaoverificado em cada fonte de recurso
poderd ser utilizado para suplementagdo mediante prévia autorizagao legislativa.
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Art. 26. Os créditos adicionais e suplementares serao apresentados no
projeto de Lei Orgamentario para o exercicio 2021 até o dia 31 de Agosto de 2020.

§ 1°. Acompanhardo os projetos delei relatives a créditos adicionais,
lexposicGes circunstanciadas de motivos que os justifiquem © que indiquem as
conseqUéncias dos cancelamentos de dotacées propostas sobre a execucao das
latividades, dos projetos e das operagées especiais.

§ 2. Os créditos adicionais aprovades serdo considerados
lautomaticamente abertos com a san¢ao e publicacao da respectiva lei.

§ 3°. Quando a abertura de créditos adicionais implicar alteragao das
metasfisicas, o anexo correspondente devera ser objeto de atualizagao.

CAPITULO IV

DAS DISPOSICGES RELATIVAS A ARRECADACAOE DAS ALTERACOES NA LEGISLACAO.
TRIBUTARIA DO MUNICIPIO

Art. 27. O Municipio fica obrigado a arrecadartodosostributes de sua

competéncia inclusive os da Contribuigao de Melhoria quandofor 0 caso.

§ 1°. A Administrag¢Go Municipal devera despender esforgas no sentido
de diminuir o volumeda DividaAtivainscrita, de naturezatributaria @ naotributaria.

Art. 28. As receitas oriundas de atividades econémicas exercidas pelo
Municipio terGo suas fontes revisadas e atualizadas, considerando-se os fatores

Iconjunturais € sociais que possam influenciar as sua respectiva produtividade,

Art. 29. O Poder Executivo adotaré os seguintes medidas, voltadas ao
aumento da arrecadagaotributéria do Municipio:

1 - elaborag¢ao de diagnéstico sobre a base para langamento doIPTU,
incluindo a atualizagao da planta cadastral e revisGo de critérios:

ll-reestruturagdo daatividade defiscalizagéotributaria;

Ill - aperteigoamento dos Instrumentos para agilizagdo da cobranca da
divide ativa € atualizagae do valor dos créditos;

\V - atualiza¢Go do cadastro mobilidrio fiscal de cardter obrigatério.

Visite nosso site: www.estreladonorte.go.leg.br
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Art. 30. Somente poderd ser aprovada ou editadalei que conceda ou

lamplic incentive ou beneficio de naturezatributaria se atendidas as exigéncias do Art.
14 da Lei Complementarn° 101, de 04.05.00.

Art. 31. Na estimativa das receitas do projeto da Lei Orcamentaria
lpoderdoser consiceradosos efeitos de propostas de alteracéesnalegislacdo Iributaria
que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitagdo na Camara Municipal.

Pardgrafo Unico.Se eslimadaa receita na formadesteartigo, no projeto
da Lei Org¢amentaria:

| - serGo identificadas as propostas de alteracdes na legislacGo e
especificada a receita adicional esperada, em decoréncia de cada uma das
propostase seus dispositivos;

ll-seré apresentada programacGo especial de despesas, condicionada
aprovagae das respectivasalteragdesna legislacao.

CAPITULO V

DAS DESPESAS COM PESSOALE ENCARGOSSOCIAIS

Art, 32. No exercicio financeiro de 2021, as despesas com pessoal, ative e
native, dos Poderes Executivo e Legislativo, observardooslimites estabelecidos na Lei
omplementar n° 101, de 04.05.00.

Art. 33. Observado o disposto no art. 169 da ConstituicGo Federal, em
2021 somente poderdo ser admitidos servidoresse:

|- existirem cargos vagosa preencher;

- houver prévia dotagao orgamentaria suficiente para o atendimento
Ha despesa;

Ill - forem observadososlimites previstos no artigo anterior:

IV - for observadoo disposto nosartigos 16, 17 € 21, da Lei Complementar
° 101/00.

Art. 34. O Poder Executive poderé, mediante lei autorizativa, ctiar ou
piterar cargos € funcdes, alterar a estrutura organizacional, corigir ou aumentar alemuneracGo dosservidores e conceder vantagens, desde que observadasos regrasHo Art. 16, quando aplicavel e do Ant. 17, da Lei Complementar n° 101/00.
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§ 1°, Os projetos delei sobre transtormagao de cargos, bem como os
relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargossociais, no ambito do Poder
Executivo, deverdio ser acompanhades de manifestagao das Secretarias de
Administraco e de Finangas, em suas respectivas areas de competéncia

§ 2°. O Poder Legisiativo assumird, em seu ambito, as atribuigées
Inecessarias ao cumprimento do disposte neste artigo.

Art, 35. A Lei do Orcamento deverd prover os créditos necessdrios &
concesstio da reviscio geral anual da remuneragco dosservidores pUblicos, em
cumprimento ao disposto no Inciso X, do Art. 37, da Constituicao Federal.

Pardgrafo Unico. Quando da concessGo da revisGo geral da
remuneragdo de quetrata este artigo, estdo dispensados os procedimentosexigidos

Yrelo Art. 17, da Lei Complementarn? 101/00.

Art. 36. Nas siluacdes em que a despesa total com pessoal do Poder
lExecutivofiver extrapolado a 95% (noventa e cinco por cento)do limite referido noart.
20, da Lei de ResponsabilidadeFiscal, a realizagao de servico extraordindrio somente
lpoderé ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse public,
especialmente os voltados para as Greas de seguranca e sade, que ensejam situacdes
lemergenciais de risco ou de prejuizo para a sociedade.

Pardgrafo nico. A autorizagao pora a realizagdo de servico
lextracrdinario, no Gmbito do Poder Executivo, nas condigdes estabelecidas no caput
deste artigo, é de exclusiva competéncia do Secretario de Administragao.

Art, 37, No caso deoslimites maximos de despesas com pessoal para os
Poderes Executive e Legislativo, estabelecidos no Art. 20 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, forem ultrapassados em qualquer um dos Poderes, serao adotadas, no respectivo
Poder, as seguintes medidas voltadas ao reenquadramento no prazo maximo de dois
quadrimestres:

|- eliminagGo de despesas com horasextras, exceto se enquadradas nas
situacSes previstas no artigo anterior desta Lei;

S
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ll-exoneragdo de servidores ocupantes de cargos em comissao;

lll - eliminagao de vantagens concedidasa servidores;

IV —demissdo de servidores admitidos em cardter temporario.

Visite nosso site: www.estreladonorte.go.leg.br
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CAPITULO VI

DAS DISPOSIGGES GERAIS

Art. 38. O Poder Executive devera desenvolversistema gerencial de
lapropriagdo de despesas, com o objetivo de demonstrar 0 custo de cada agdo ou
larea de governo e de permitir o acompanhamento e€ avaliagdo das gesioes
lorcamentaria,financeira e patrimonial,

Pardgrafo Unico, O Chefe do Poder Execulivo devera baixar ato
lestabelecendoasdiretrizes € requisitos funcionais do sistema, definindo os centros de
custos e a forma de apropriagao dosgastos.

Art. 39. A avaliagGo dos resultados obtides em cada Poder, dos
programas queintegram a execugao or¢amentéria, deveré ser procedida, pelo Poder
Executivo, em base bimestral,

§ 1°. © PoderExecutive colocara a disposigdio da Camara Municipal, no
iprazo detrinta dias apdés o encerramento de cadaexercicio, relatério de avaliagdo do
cumprimento das metas bimesirais e do exercicio, bem assim as justificagoes de
leventuais desvios, com indicagGo das medidas corretivas.

§ 2°. A unidade responsavel pela coordenagdo do controle intemo do
Poder Executivo Municipal apreciara osrelatérios mencionados no pardgrafo anterior e
j]acompanhara a evolucGo dos resultados primdrio e nominal, durante a execucGo
lorcamentaria e financeira.

Art. 40. Caso seja necessdria a limitagao de empenho das dotagdes
Jorcamentarias ¢ da movimentagaofinanceira, nassituacdesprevistas no Art. 9°, da Lei

IComplementar n° 101/00, sera fixado, por ato do Poder Executive, o percentual de
limitagao para © conjunto de “projetos", “atividades" e “operacdes especiais" e a
participacdo do PoderLegislativo,sobre o total das dotacéesiniciais constantes da lei

Fyorcamentaria de 2021, excetuando:

| - as despesas que constituem ebrigagado constitucional ou legal de

CN
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ll — as despesas com acdes Vinculadas ds fungdes satde, educagao e
lassisténcia social, ndo incluidas noinciso |;

§ 1°, TerGo prioridade, como fonte de recursos para a limitacao de
lempenho, a adocGo das seguintes medidas:
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|-redugGo deinvestimentos programados com recursos préprios.
\l- eliminagGo de despesas com horas-exiras;

lll-exoneracGo deservidores ocupantes de cargo em comissGo;
\V-eliminagao de vantagens tempordrias concedidasa servidores;
V—-redugao de gastos com combustiveis:

§ 2°. Na hipdtese da ocoréncia do disposto no caput deste artigo, o
Poder Executivo comunicaré ao Poder Legislativo o montante que cabera a cada um
omarindisponivel para empenho e movimentagaofinanceira, com vistas @ obtencdo
ldo equilibrio na execucado orcamentaria € financeira do exercicio.

Art. 41. A contratacGo de operagées de crédito € as operagées de
crédito por antecipagdo de receitas orcamentarias ficarao condicionadas & fiel
lobservancia do disposto, no que couber4 esfeta Municipal, Capitulo Vil, na SegaoIV,
da Lei Complementarn® 101, de 04.05.00.

Art, 42. © Poder Executivo devera elaborar e publicar, em até trinta dias
lapés a publicacdo da Lei Orgamentaria de 2021, a programacéo financeira e 0
cronograma mensal de desembolso para o ano, por Secretaria e unidades da
ladministragao indireta, observando, em relagdo ds despesas constantes desse
cronograma,a limitagGo necessiria & obtengdo da meta de resultado primério

§ 1°. A programacaofinanceira e 0 cronograma de desembolso deverao
ser elaborados com base na previscio da efetiva amecadagao mensal, devendo ser
incentivada a participacdo dasdiversas Secretarias na definicGo dos gastos mensais a
lserem realizados, tomando-se por base as ages constantes dos programas do PPA e
las prioridades e metas constantes desta Lei de Diretrizes Orcamentarias.

§ 2°. O desembolso dosrecursosfinanceiros, carrespondentes aos créditos
lor¢amentarios e adicionais consignados ao PoderLegislativo, sera efetuado até o dia
20 de cada més, sob a forma de duodécimos,sendo o valor calculado de acordo. com
los critérios estabelecido noart. 29-A, da ConstituicGo Federal.

Art. 43, As unidades responsdveis pela execucGo dos créditos
lorcamentarios e adicionais aprovades processardio o empenho da despesa,
lobservadiososlimites fixados para cada categoria de programac&o e respectivos
grupos de despesa e fontes de recursos, especificando o elemento de despesa.

Art. 44, So vedados quaisquer procedimentos que motivem a execucao
de despesas sem comprovadae suficiente disponibilidade de dotagGo orcamentaria e
previsibilidade de recursosfinanceiros para o seu pagamento.

Visite nosso site: www.estreladonorte.go.leg.brbeeeaeeoarecae keeocceesTeTNelttt cel)eteeteeurceencheat 
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Art. 45, A reabertura dos créditos especiais e extraordinarios, conforme
ldisposto noart. 167, § 2°. da Constituigdo, sera efetivada mediante prévia autorizagao
legislativa.

Pardgrafo Unico. Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a
fonte de recurso deverd ser identificada como saldos de exercicios anteriores,
independentemente da receita & conta da qualos créditos foram abertos.

Art. 46. Para osfins do dispasto no art. 16, da Lei Complementar n° 101/00

le em cumprimento ao § 3°, do mesmoartigo,fica estabelecido que, no exercicio de
021, a despesa, decorente de acgGo govermamental nova, sera considerada

lrrelevante seo seu impacto or¢amentario-financeiro no exercicio naoultrapassar, para
bens € servicos, os limites fixados pelos incisos | € Il, do art. 24, da Lei 8666/93,
idevidamente atualizados.

Art, 47. A destinagdo de recursos para as agdes de alimentagde escolar
lobedecera ao principio da descentralzacdo e a distribuicdo sera proporcional ao
Indmero de alunos matriculados nas redespublicas de ensino,localizadas no Municipio,
Ino ano. anterior.

Art. 48. Se 0 projeto da Lei Or¢amentaria nao for APROVADO até 3] de

dezembro de 2020, a programacdo dele constante podera ser executada no exercicio
Ide 2021, para o atendimento das seguintes despesas:

|- pessoal e encargossociais;

l- pagamento do servico da divida: €

Ill - transferéncias constitucionais € legais para os fundos municipais
legaimente constituidos.

Art. 49,Esta Lei entra em vigor na data de sua publicago e revogam-se
las disposicdes em contrario.

IGABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALDE ESTRELA DO NORTE,aos 21
idias do més de Maio de 2020.

—— Go Word Bete > (a.

FERNANDO BORGES RAMOS
Presidente
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ANEXODE RISCOSFISCAIS.

© presente documento,elaborado para dar cumprimento ao disposto
Ino § 3°, do art. 4°, da Lei Complementarn® 101, de 04.05.00,integra Lei de Diretrizes
Orgamentarias para 2021, devendo seu conteUdoser levado em consideragco quando
ida elaboragdo do Orcamento do exercicio.

Tem porobjetivo evidenciar os passivos contingents,os riscosfiscais &
loutros eventos capazes de afetar as contas pUblicas no exercicio de 2021.

Considerando as orientagdes constantes do Manual aprovado pela
Portaria STN n° 249, cle 30.04.2010 e PCASP/NBCASP/PORTARIA828.0 Municipio entende
que podem ser supridas pela Reserva de Contingéncia, mediante a abertura de
créditos adicionals, as dotagGes necessdrias para fazer frente ds sequintes situacdes,
cujos montantesestimados para 0 exercicio constam do demonstrative préprio:

| — RISCOS FISCAIS ORCAMENTARIOS

Referem-se & possibilidade de as receitas e despesas previstas nao se
irealizarem conforme o planejado, durante a execu¢do do Or¢amento, em decorréncia
Ide situagdes nao passiveis de previsdo.

I= RISCOSFISCAIS DA DIVIDA

Referem-se a possiveis ocoméncias externas & administragdo, que em se
lefetivando resultardo na necessidade de desembolso financeiro ou no aumento do
estoque da divida,

hy

—jowameEdlo 9% Come?
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FERNANDO BORGES RAMOS
Presidente
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ANEXODERISCOSFISCAIS PARA 2021

 

DESCRIGAO cépico VALOR |
 

1 — RISCOS FISCAIS ORGAMENTARIOS
RealizagGo de despesas nGo passiveis de

previsdo em decoréncia de situacdo de
lemergéncia ou de estado de calamidade 1e0.000,00
piblica (enchentes, vendavais, granizo.
lestiagem, geada, surtos epidémicos}

Il - RISCOSFISCAIS DA DIVIDA
Agéesjudiciais que venham seringressadas
contra. o Municipio, que possam motivar 150.000,00
Idesembolso financeiro no exercicio de 2021,
inclusive de naturezatributaria trabalhista,

IDepésitos judiciais relativos a acées a serem

impetradas pelo Municipio. 200.000.00

TOTAL 500.000,00 |
   

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE

ESTRELA DO NORTE, aos 21 dias do més de Maio de 2020.

2, d- SWON Sua CoSs SCO?

FERNANDO BORGES RAMOS
Presidente
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ANEXODE PRIORIDADES E METAS PARA 2021

© presente documento, elaborado para dar cumprimento ao disposto
10 § 2°, do art. 165, da Constituicao Federal,integra a Lei de Diretrizes Orcamentarias
para 2021, sendoo seu contedo destinadoa orientar a elaboragao do Orgamento do
exercicio.

Tem porobjetivo estabelecer as prioridades da Administragéo para o
exercicio de 2021 as metasfisicas em valores correntes, relativas ds atividades €
projetos a serem desenvolvidosno exercicio, em consonancia com o Plano Plurianual,
las quais se traduzem no'seguinte:

1) realizar concurso public, capacitar e valorizar os recursos humanos
da municipalidade:

2) modemizar e€ informatizar a administragGo publica municipal,
iperfeicoando o sistema de planejamento, administracdo financeira, pessoal,
omunicagGosocial, informatica e automacao:

3) celebrar convénios com 0 governofederal e estadual, objetivando a
pxecucdo de obrase servicos deinteresse municipal

4) adquitir e distribuir merenda escolar entre os alunos do ensinoinfantil e
jundamenial, a fim de incentivar e melhorara freqléncia e 0 aprendizado;

5) apoiar es alunos da rede municipal de ensino, mediante
Buplemeniacaoalimentar, assisténcia médico-odontologica e outras agessociais;

6) desenvolver 0 esporte amador e prestar apoio, se necessario as
Nlidades incentivadorasdas atividadesesportivas, criandoo espirito de coletividade e
ompeticao,necessaria & formagao deatletas municipais:

7) democratizar 0 acesso & cultura, no que se refere aos meios de
producdo e espacosculturais, com incentivo as festas tipicas:

8) construire ampliar unidadessanitérias para atendimento 4 populacdo
je baixa renda:

9) adquitir instrumentos para equipar, reformar e ampliar a redefisica de
bervicos publicos:

10) manter agoes de save individual (consulta médica, consulta
pdontolégica) € colefiva (Vigilancia sanitaria, epidemiolégica, saneamento basico) em

quantidade e qualidade necessdriase suficientes para reduzir os indicadores de morbi-
ralidade da populacao:
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11) adquirr e distribuir medicamentos bdsicos, satisfazendo as
Inecessidades da populagdo e das agdes de sade em geral;

12) atender emergencialmente as pessoas em situagdo de extrema
‘aréncia as vilimas de calamidade publica ousituagées de emergéncia;

13) oportunizar 0 ensino,habilitacao,reabilitacGo e profissionalizagao as
pessoas portadoras de deficiéncia;

14) fiscalizar os servigos de abastecimento de agua,coleta e deposicdo
inal de esgotossanitario

15) incentivar a participagao popularnas defini¢6es de politicas pUblicas
e apoiar asassociagées de classes, comunitarias e ecolégicas;

14) criar e ampliar Greas que para incentivar a instalagdo ¢ ampliagao
kde industrias:

17) divulgaras atragdes do Municipio, a fim de incentivaro turismo interno
je externo;

18) incentivar as atividades de fomento com énfase emestratégias
setoriais adequadasaoperfil socio-econdémico do Municipio;

19) expandir a maiha viéria municipal, construir obras. de arte especiais,
bem como melhorar e ampliar os servicos de pavimentacao, restaurac&oe sinalizacao
facilitando as condicéesde trafegabilidade:

20) difundir e ampliar 0 uso de praticas de imigagdo e drenagem,
lobjetivando © aumento da producao agricola;

21) oferecer condigdes que visem o aumento dosinvestimentos no setor
lagropecuario, proporcionando o aumento da produtividade rural;

22) oferecerassisténcia técnica e desenvolver trabalhos de extenséio rural
Fyunio ds unidades de producdo agropecuaria e 4 familia rural, bem como apoiar o
desenvolvimento de projetos de outras esferas de governo:
Ny 23) apoiar o processo de diversificagao da produ¢gdo agricola,
B=aclesenvolvendotrabalhos para consolidaratividades que se mosirem promissoras, sob o
Faponto de vista sécioeconémico;

24) apolar © estimular a organizagao dos produtores rurais, além de
lprestartrabalhos através da municipalizagéo da agricultur.
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25) apoiare incentivar os programas de comercializagao,incluindofeira-
livre, patrutha mecanizada,hortasescolares, caseiras e comunitarias e recuperar o solo
e promovero reflorestamento;

26) repassar recursos para entidades esportivas, culturais, beneficentes,
jassistenciais, agricolas e de classe.

27) urbanizaras dreas verdes do municipio;

28) construir, ampliar e methorarjardins e pracas pUblicas;

29) construir casas populares, destinadas & populacdo de baixa renda;
30) desenvolver agdes que visem 4 orientagGoe o controle de atividades

que geram poluigdo, e conservar as matas nativas;

31) instalar equipamentos comunitarios em areas habitacionais de baixa
enda e executar obras de infra-esirutura, compreendendo a implantacdo ¢€
ecuperagdo de pavimentagao, drenagens, urbanizagdo de pracas;

32) ctiar programas de conscientizacdo ecoldgica;

33) atualizar a lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Fisico e Territorial
do Municipio;

34) adquirir vefculos, maquinas ¢ equipamentos para execucdo de
Kervicos pUblicos municipais:

35)fiscalizor a execu¢do do contrato de disposicGo deresiduos no aterro
Banitario;

e 36) dar continuidade ae programade transporte escolar para alunos das
fonasrural é urbana,inclusive ampliandoa frota e o atendimento;

37) treinar os professores, no sentido de melhorar o ensino municipal;

38) ampiiar, reformar e construir UnidadesEscolares;

39) ampliar os nticleos de ensino fundamentalde jovens e adulto:
40) construir creches;
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41) construir unidades de pré-escola:

42) construir, ampliar ¢ reformar unidades esportivas:

43) promovere participar de eventos esportivas:

Visite nosso site: www.estreladonorte.go.leg.br
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44) firmar convénio com entidades para

o

licenciamento de atividades
potencialmente poluidoras;

45) adquirr equipamentos de controle, previsao e prevencdo de
kituacdes de emergéncia:

46) dar continuidade aos programas ¢ acées assistenciais em
‘onformidade com as novasdiretrizes do Sistema Unico daAssist@ncia Social - SUAS:

47) implantar os novos programas € acdes de assisténcia social em
onformidade com asnovasdiretrizes doSistema Unico de Asistencia Social — SUAS.

48) incentivar a criagGo @ o desenvolvimento de cursos de qualficacao
© requalificacdoprofissional em parceria com entidadesinstaladas no nosso municipio;

49) incentivar © apoiar as empresas locais na participagao e exposicdo
em feiras;

50) incentivar ¢ fomentar 0 associativismo € cooperativismo e outras
jodalidades de organiza¢ées voltadas ao desenvolvimento econédmico do municipio:

51) promoveratravés de parcerias entre organizagdes governamentais 6

{

Jndo goveramentais a criagéo de programas que transformem em produtos reais as
‘ocaGées € potencialidades econémicas do municipio:

52) implantar o controle de natalidade, por meio cirtrgico, destinado aos
Ges € gatos de rua e aos animais domésticos das pessoas de baixa renda.

METAS RELATIVASAS RECEITAS:

4) revisar e atualizar as aliquotasfixadas para cada espécie de imposto
isando a. amplia¢Go dareceita tributaria;

b) manier atualizado o cadastro mobilidrio ¢ imobilidrio.

OUTRAS METAS:

a) Adequaras despesascorrentes 4 arrecadacéo;

b) reduzir significativamente o déficit financeiro.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
‘STRELA DO NORTE, aos 21 dias do més de Maio de 2020.
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FERNANDO BORGES RAMOS

Presidente
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ANEXODEMETASFISCAIS PARA 2021

© presente. documento,elaborado para dar cumprimento ao disposto
Ino § 1°, do art. 4°, da Lei Complementarn° 101, de 04.05.00,integra a Lei de Diretrizes

L
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A
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Orcamentérias para 2021, sendo 0 seu contetido destinadoa orientar a elaboracdie do
Orcamento do exercicio.

Tem por objetivo estabelecer as meias fiscais em valores corentes e
onstantes,relativas ds receitas, despesas, resultados primario e nominal e ao montante

Mia divida do Municipio, para 0 exercicio de 2021 e para os dois seguintes.

Para sua elaboragao foram observadasas orientacdes constantes do
lanual aprovado pela Portaria STN n° 249, de 30.04.2010, e é composto dosseguintes.

Kdemonstrativos:

Demonstrative |- Metas Anuais
emonstrativo Il- Avaliago do Cumprimento das Metas do Exercicio Anterior

DemonstrativoIll — Metas Fiscais Atuais Comparadas com asFixadas nos Trés Exercicios
Anteriores
Demonstrativo IV — Evolucgo do Patriménio Liquido
Pemonstrativo V—Origem e Aplicagdo dos Recursos Obtidos com a AlienacGo de Ativos
Demonstrative VI - Avaliacéo da situagdo Financeira e Atuarial do Regime Proprio de
revidéncia dos Servidores PUblicos
Demonstrative Vil —Estimativa e Compensacao da Renincia de Receita
Demonstrative Vill - Margem de ExpansGo das Despesas Obrigatérias de Cardter

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
STRELA DO NORTE, aos 21 dias do més de Maio de 2020.

SOWAONV

FERNANDO BORGES RAMOS
Presidente
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MEMORIALDAESTIMATIVA DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA 2020 A 2021
(Valores sujeitos a alteracdes, ajustes € incidéncia de novos pardmetros para efeito de
laboracdo da Proposta Orcamentaria/2021)

PTU
A estimativa de arecadacGo para o periodo de 2021 tem como base o
omportamento da arecadac¢Go dos exercicios de 2017, 2018, 2019 e 2020 (parcial),
om © acréscimo da atualiza¢ao de 10% ao ano. Incluiuse na estimativa o crescimento.

perado pela reavaliacdo, redefinicao da area urbana do Municipio, atualizagao da
planta urbana e recadastramento de unidades habitacionais, além dapossibilidade de
otregdo dovalor venal dosiméveis,

TBI
A estimativa tem como base a evolugaohistérica da arrecada¢ao, a coniar de 2021,
lacrescida da expectativa de atualiza¢Go de 10,0% ao ano. A reavaliacdo e redefinicao
Ma Grea urbana do Municipio e a atualizagdo da planta urbana também deve
Influenciar no crescimento desta receita,

SS
Bobre o valor histérico de anecadagdo aplicou-se o indice crescimento de 10% a.a.,
‘otivado pelo crescimento do movimento de servicos no Municipio, prevendo-se a

pirecadagdo de a partir de 2021.

A estimativa para o periodo a partir de 2021, considerando os aspectos da alteracao
Kia fabela do Imposto de Renda € 0 incremento desta receita pelo reajuste da folha de
pagamento dos servidores municipais. Aplicou-se a projegdo infiaciondria para os
bxercicios seguintes.

‘AXAS- PoderdePolicia
‘om base novalorhistérico das arrecadagées, acrescido do incremento real estimado

para os préximos exercicios, um crescimento estimado de 10% a parlir de 2021.
Fynfivencia tambémsobre este item, a atualizacdo da planta urbana, Aplicou-se a
Biprojecco inflacionaria para os exercicios seguintes.

|AXAS - PrestacGodeServico
D valorhistorico de arrecadagaopossibilita uma receita em 2021 com crescimento em
lomo de 10% a.a. para os exercicios seguintes, Nos Orgamentosserdoidentificadas asjontes de feceilas, na forma da legisia¢ao
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RECEITAS PATRIMONIAIS
Estimada uma receita a partir de 2021, com crescimento estimado em 10% para os
exercicios seguintes. As receitas patrimoniais englobam receitas de aplicacdo de
alores, ganhos com a¢ées € outras de natureza financeira

OUTRASRECEITAS / RECEITAS DE SERVICO
Penominam-se como outras receitas aquelas provenientes de fontes ou natureza nao
Jdentificadas. Estima-se a partir de 2021, com pequena variacéo a partir de entao. As
‘eceilas de servicos poderdo ocorrer no caso do Municipio realizar servicos a terceiros
ediante remuneracdo, com umapossibilidade de até 10%.

RANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

;OTA-PARTE DO FPM
0 valor estimado a partir de 2021 para esta receita, leva em consideracao osvalores
istGricos dos exercicios de 2017, 2018, 2019 e 2020 até marco,aplicandoo indice de
eajuste de 10%, alémn da possibilidade de crescimento nominal, resultante da reforma
ributaria, em parte, ainda tramitando no Congresso Nacional.

IRANSFERENCIAS DO SUS
‘eferem-se a transferéncias de recursos advindos do Ministério da Satide, resultado de.

programasinstituidos pelo Governo Federal, voltadas a AtencdoBdsica.

OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
‘ara efeito de estimativa, consideramos como Outras Transferéncias da Unido os valores
prrecadados na forma de Fundo Especial, CFEM, ITR, CIDE, CEX, receitas nao.
lassificadas e outras receitas de. pequena expressGo. Na proposta orgamentaria as

prigens serao estimadasporfonte,

RANSFERENCIASDOSESTADOS

‘OTA-PARTE DO ICMS
‘Gra projegdodos repassesdesta receita,levou-se em consideracGo os dadshistéricos,

Picrescido da expectativa de crescimento do valor adicionado e da corecao
Ba nilaciondria de 05 a 10% a partir de 2021

‘OTA PARTE DO IPVA.
stimou-se a arecadacdo a partir de 2021, com base nos dados histéricos e no
1ESciMEMO Gradalivo GG {rola Ge velcuios licenciados no Municipio. Para os exercicios

Beguintes estimou-se a manuten¢Go do crescimento da frota veicular € corecao
Infiaciondria, com um acréscimo de até 10%.
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RANSFERENCIAS DO FUNDEB

A projecdo histérica desta receita e 0 nimero de alunos matriculados no Ensino
Fundamental e na Educagao Infantil remete para a estimativa de arrecadagao em
2021 para até 10%.

DIVIDA ATIVA
éricos levantados, consideradas as execugéesfiscais protocoladas e ou
strativa, remetem a um valor estimado para 0 exercicio de 2021 na

prdem de 10% em relacGo ao exercicio anterior. A partir de 2021 estima-se um

ALIENAGAODEBENS
A receita média estimada para 0 periodo & provenientesdo lelléo de bens obsoletos,
biém da possibilidade deleilao de imoveis.

RANSFERENCIAS DE CAPITAL

FRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL

endo como base os projetos encaminhados e nado concretizados até o presente
pxercicio, acrescidos dos projetos a encaminhar aos érgdos do Govemo Federal e do
Soverno Estadual. Na proposta Orgamentaria os valores serao estimados de acordo
om os Projetos em andamento.

A projecGo das receitas em valores reais sera demonstrada no anexodestalei.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
STRELA DO NORTE, aos21 dias do més de Maio de 2020,
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JUSTIFICATIVA

SenhorPresidente e Senhores Vereadores

Encaminhamospara analise e deliberacdo de Vossas Exceléncias, o Projeto deLei
Fue propéeao Projeto deLei de Diretrizes Orcamentarias do Municipio para 0 exercicio 2021.

O referido projeto atende o cumprimento ao disposto no art. 165, § 29, da
onstitui¢do Federal e em consonancia com

o

art. 42, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio
He 2000, as diretrizes orcamentérias para o exercicio de 2021, da administracdo publica direta e
indireta do Municipio, nela incluida o PoderLegislativo, os fundos, fundacdes e autarquias, como
ais as definidas no incisoIII, do art. 22, da referida Lei Complementar, compreendendo:

as prioridadese metas da administra¢3o publica municipal;
Il- as metasfiscais e os riscosfiscais;

Illa estrutura e organizacao dos orcamentos;
IV ~as dirétrizes para a elaboracdo e execu¢do dos orcamentos do Munici

buas alteracdes;
V~as disposigées relativas a arrecadacdo e alteragdes na legislag3o tributéria;
VI- as disposicéesrelativas as despesas com pessoal e encargossociais;
Vil - as disposicées gerais.

Esperandodeliberacdo favoravel 4 matéria ora apresentada, agradecemos a atenco
P renovamososprotestos de nossa estima e apreco.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA
PO NORTE, aos 21 dias do més de Maio de 2020.

LOWWAog webo 38

FERNANDO BORGES RAMOS
Presidente

Visite nosso site: www.estreladonorte.go.leg.br
RUA JORGE GAMA,SN, QD 29 LT 08 - SETOR CENTRAL | CEP 76485-000 | ESTRELA DO NORTE (GO)
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CERTIDAO DE PUBLICACAO

Certificamospara os devidosfins dedireito e para que sirva de documento habil,

junto ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municipios, que esta Secretaria da Administrac3o Municipal, fez

publicar no placard da Prefeitura Municipal, a Lei N° 299/2020,datada de 31 de dezembro de 2020,

versandosobre a LDO ~ Lei dasDiretrizes Orcamentarias, para o exercicio de 2021.

Certifico ainda que a Lei em epigrafe tambémfoi devidamente publicada na

Internet no seguinte enderecoeletrénico: http://www estrela_g0.soy br/ tudo em conformidade com o

artigo 48, caput/LRF.

Estrela do Norte-GO 31 de Dezembro de 2020

pin
RonismarDiasda Silva

-Controle Interno-
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