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Disp6e sobre as diretrizes para a e/abora 白o da 
Lei O奪amen拍ria referente ao exerccio de 2018 
ed白 provid6ncias corre/atas. 

A PREFEITA DE MALHADOR, ESTADO DE SERGIPE, 

h一ーー＿._, 	Fago saber. que ヲ  Camara Municipal de Malhador/SE aprovou e eu, 
i r- 亡「L=l 1ハ， sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art・ 10・ A lei orgamentaria do Municipio de Malhador, Estado de Sergipe, 
reTerente 旦o exercidio de 2018, sera elaborada e executada segundo as diretrizes gerais 
竺tabelecidas na presente lei, em observancia ao disposto no art. 165,§ 20, da 
Uonstitu igao 印d町ai, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituigao 
りSt叩りai,. L製＿o四anica Municipal e no art・ 40 da Lei Complementar Federal no 101,de 04 
ae maio ae Z uuu, compreendendo: 

1 一 as prioridades da Administragao Municipal; 

II 一 as Metas e os Riscos Fiscais; 

Ill 一 as diretrizes para a elaboraCao, execuCao e alterac6es do orcamento 
ao Municipio, sua estrutura e organizagao; 

IV-as diretrizes sobre despesas com pessoal e encargos sociais; 

V-as diretrizes sobre a divida p白blica Municipal; 

VI-as diretrizes sobre a Legislagao Tribut白ria; 

VII 一 as diretrizes para acesso a informagao e a transpar6ncia p白blica; 

VIII-disposi96es finais. 

CAPITULO li 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAgAO MUNICIPAL 

Art. 20. As prioridades e metas para o exercicio financeiro de 2018 terao 
suas estrat6gias voltadas para: 

1 

F 



ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE MALHADOR 

Poder Executivo 

1 一 desenvolvimento de politicas sociais voltadas para a elevagao da 
qualidade de vida da populagao do Municipio, especialmente dos seus segmentos mais 
carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais; 

II 一  modernizagao e ampliagao da infraestrutura, identificagao da 
capacidade produtiva do Municipio com o objetivo de promover o seu desenvolvimento 
econ6mico, utilizando parcerias com os segmentos econ6micos da comunidade e de outras 
esferas de governo; 

Ill 一  desenvolvimento institucional mediante a modernizagao, 
reorganizagao da estrutura administrativa, valorizagao do setor pUblico como gestor de 
bens e servigos essenciais, visando o fortalecimento das institui96es p白blicas municipais; 

IV 一 desenvolvimento de a96es com vistas ao incremento da arrecadagao 
e ado9ao de medidas de combate a inadimpl6ncia， 会 sonegagao e a evasao de receitas; 

V 一 austeridade na utilizagao de recursos p白blicos e consolidagao do 
equilibrio fiscal, atrav6s do controle das despesas, sem prejuizo da prestagao dos servi9os 
pUblicos ao cidadao; 

VI 一 promogao do desenvolvimento de politicas voltadas para a formagao 
educacional da crianga e do adolescente, investindo, tamb白m, em a96es de melhorias 
fisicas das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as a s reais 
necessidades da populagao; 

VII 一 ampliagao do acesso da populagao aos servigos basicos de saUde, 
priorizando as a96es que visem a redugao da mortalidade infantil e das car白ncias 
nutricionais; 

VIII 一 apoio, divulgagao, preservagao e desenvolvimento do patrim6nio 
hist6rico, cultural e artistico do Municipio, incentivando a participagao da populagao nos 
eventos relacionados a hist6ria, cultura e arte. 

Art. 30. As a96es prioritarias e metas da Administragao PUblica Municipal 
para o exercicio de 2018 deverao ser definidas a partir dos programas e a96es constantes 
no Plano Plurianual do Municipio referente ao quadrienio 2018-2021 . 

Art. 40. 0 Anexo de Metas e Prioridades da Administragao Municipal para 
o exercicio de 2018 sera publicado, atrav6s de Decreto Poder Executivo, juntamente com o 
Cronograma de Desembolso. 

CAPITULO 川  

DAS METAS E RISCOS FISCAIS 

Art. 50. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primario, nominal e 
montante da divida pロblica para os exercicios de 2018 a 2020, assim como as demais 
informa96es de que trata o art. 40 da Lei Complementar Federal no 101/2000, estao 
estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas 
editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional -STN. 

§10. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais sao resultados 
presumidos a partir de par含metros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de 
inflagao e proje96es de crescimento das receitas oriundas de transferencias federais e 
estaduais. 
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§ 20. Quando da elaboragao do projeto de lei or9amentaria .. para o 
exercIcio de 2018, a estimativa de receita e a fixagao de despesa poderao ser moaITICaO響  
em vista dos parametros utilizados na atual projegao sofrerem alteragoes conjunturais, 
devendo as metas fiscais serem austadas, ficando automaticamente revisタs as met些  
fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e iixaaos na L ei 
Orcament自ria de 2018. 

ミ 30: O cu叩prirnento das metas deve ser acompanhado com base nas 
りTO叩a叩es auvuigaaas no Relatorio Resumido da Execugao Orgamentaria e Relatbrio de 
じestao Fiscal. 

._ 	Art・ 60・ Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no§30, do art. 40, da 
Lei Uomplementar nD Federal no 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme 
instru96es da Secretaria do Tesouro Nacional -STN. 

Paragrafo U nico. Para fins do disDosto no art. 40. § 30. da Lei 
じomplementar Federal no 101/2000 e nesta lei, sao riscos fiscais os passivos contingentes 
e outros riscos capazes de afetar as contas p白blicas, constituidas de dividas cuja 
exist白ncia depende de fatores imprevisiveis, tais como precat6rios, restos a pagar com 
prescrigao interrompida, d白bitos nao quitados com concession白rias de servigos pUblicos, 
despesas classificaveis de acordo com o art. 37 da Lei Federal no 4.320/1964 e outros 
passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos. 

CAPITULO IV 

DIRETRIZES PARA A ELA叩RAgAO, EXECUCAO E ALTERAgOEミ DO ORgAMENTO 
DO MUNICIPIO, SUA ESTRUTURA E ORGANにACAO 

Art. 70. 0 Orgamento Fiscal e o da Seguridade Social tera sua despesa 
discriminada por: 

1 一 Unidade Orgament白ria; 

II 一 Fungao; 

川一 Subfungao; 

IV一 Programa; 

V一 Projeto, Atividade ou Operagao Especial; 

VI 一Categoria de Despesa; 

VII 一Grupo de Despesa; 

V川一Modalidade de Aplicagao; 

IX一 Fonte de Recurso. 

§10. Os conceitos de fungao, subfungao, programa, projeto, atividade e 
operagao especial sao aqueles definidos na Portaria no 42 do Minist6rio do Planejamento, 
Orgamento e Gestao, de 14 de abril de 1999, e em suas altera96es. 

§20. Os conceitos e c6digos de categoria econ6mica, grupo de despesa e 
modalidade de aplicagao sao aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria 
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do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orgamento Federal no 163, de 04 de abril de 2001, 
e suas altera96es. 

. ．戸  習・ Ap聾＿ヲ  sangao da lei orgamentaria, os Poderes Executivo e 
りeg、月iativo_ puDiicarao o ODD 了  Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a 
uuscriminagao aa aespesa ate o nivel de elemento de despesa ou, quando necessario, sub-
elemento. 

§ 40. Em uma mesma agao, fica autorizada durante a execugao 
orgament白ria a criagao, por Decreto, de elementos de despesa desde que na mesma 
categoria econ6mica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicagao 」白  
existente. 

§50. Poderao ser incluidas, por Decreto, novas ac6es ou novos elementos 
ae aespesas em aCoes I a consiqnadas no orcamento. desde aue seiam decorrentes de 
recursos ae convenios, ou ainda, para adeauar o orcamento aos oroaramas cuios recursos 
sejam provenientes cio Cioverno Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas. 

Art. 80. A lei orgamentaria anual sera composta pelo Orgamento Fiscal e o 
da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes 
Executivo, Legislativo, fundos e autarquias instituIdas e mantidas pelo Municipio. 

Art. 90. O Projeto de Lei Orgamentaria deve ser apresentado com a forma 
e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais 
disposi96es legais. 

Art. 10. O Projeto de Lei Orgamentaria e a respectiva Lei para o ano 2018 
devem ser constituidos de: 

1-mensagem; 

II-texto do projeto de lei; 

川－ quadros orgament白rios consolidados; 

IV 一  demais demonstrativos, rei飢6rios e anexos estabelecidos pela 
legislagao vigente, sobretudo a Lei Federal no 4.320/64 e a Lei Complementar Federal no 
101/00, relativos aos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei 
orgament自ria no caso de ocorrerem modificac6es na estrutura administrativa do Municioio. 
decorrente de lei sancionada ap6s o encaminhamento do Proieto de Lei de Diretrizes 
O四amen柏rias para 2018 a Camara Municipal, desde que estas altera96es nao impliquem 
em alteragao no valor total da despesa fixada na lei orgamentaria. 

Art. 12. Al6m da observancia das prioridades e metas aue estao DreviStas 
no ドiano -lurianual-F-'I-A 2018-2021,a Lei Orgamentaria e seus cr白ditos adicionais 
somente devem incluir projetos novos se: 

1-estiver contempl月do no Plano Pluriaりualou em lei que autorize a sua 
inciusao, caso a sua execugao aoranja mais de um exercicio financeiro; 

II-os recursos alocados viabilizarem a conclusao de uma etapa ou a 
obtengao de uma unidade completa; e, 

Ill-nao implique em paralisagao de projetos prioritarios em execugao. 
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rt. 13. As propostas de modificagao da Lei Orgamen伯ria por cr6ditos 
apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei 

Orgament自ria Anual. 
Art. 14. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de 

parcerias p白blico-privadas, nos termos da Lei Federal no 11.079, de 30 de novembro de 
2004, e suas altera96es, para a execugao de projetos priorit自rios definidos pelo Governo・  

Art. 15. A lei orgament白ria conter白 recursos para a transferencia financeira 
a cons6rcios p白blicos que o Municipio fizer parte como ente consorciado, nos termos 
previstos na Lei Federal no 11 .107. de 06/04/2005. 

Art. 16. Durante a execugao orgamen柏ria do exercicio de 2018, fica o 
Poder Executivo autorizado a realizar transposi96es, remanejamentos e transfer6ncias. 

§10. A transposigao, remanejamento e transfer6ncia sao instrumentos de 
flexibilizagao orgamentaria, diferenciando-se dos cr白ditos adicionais que t6m a fungao de 
corrigir desvios de planejamento. 

§20. Para efeitos desta Lei entende-se como: 

1 一 transposigao, a realocagao de recursos que ocorre entre programas de 
governo, dentro do mesmo 6 rgao, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei 
orgamentaria com recursos de outro tamb6m nela previsto; 

II 一 remanejamento, o deslocamento de cr6ditos e dota96es relativos 白  
extingao, desdobramento, criagao ou incorporagao de unidades orgamenぬrias na estrutura 
organizacional do Munic『pio, ainda, de cr白ditos ou valores de dota96es relativas a 
servidores que haja alteragao de lotagao durante o exercicio; 

Ill 一 transfer6ncia, a realocagao de recursos que ocorre dentro do mesmo 
6rgao, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento; 

Art. 17. A lei orgamentaria para 2018 contera Reserva de Conting6ncia em 
montante equivalente a, no minimo, 0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Liquida, 
apurada nos termos do inciso IV do art. 20 da Lei Complementar Federal no 101,de 04 de 
maio de 2000, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos. 

_ .. , . 	Pa戸grafo g nico・ Na hip6tese de nao utilizagao da Reserva de 
しoりtingenc、ヲ nos u、ns 、  previstos no Il caputll deste artigo, os recursos correspondentes 
poae甲 ser oestunaaos a cobertura d今 creditos suplementares e especiais que necessitem 
ser .. aoerios )月ra relor9o ou inclusao de dota96es orgamentarias, de acordo com a 
avaivagao aa Aamunistragao PUblica. 

麟鴛鳶難鰯蕪鷺鷺鷺薫麟 

襲黙・鳶難綴Asede騰競熊鴛焦驚鴛簿罵鵬  

rt. 19. Para fins de consolidagao da Proposta Orgamentaria do Municipio 
e 2018, o Poder Legislativo encaminhara ao Poder Executivo, at6 31 de 

julho de 2017, a sua proposta orgamentaria, observadas as disposiC6es desta lei. 
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Art. 20. 0 6 rgao respons白vel pelo setor juridico do Municipio encaminhara 
ao 6 rgao encarregado da elaboragao do orgamento, at6 31 de julho de 2017, a relagao dos 
d白bitos atualizados e constantes de precat6rios judiciarios a serem incluidos na proposta 
orgamentaria para o exercicio de 2018, conforme determina o art. 100,§10, da 
Constituigao Federal, com a redagao dada pela Emenda Constitucional no 30/2000. 

Paragrafo o nico. O pagamento de precat6rios judiciais sera e伯tuado em 
categoria de programagao especifica, incluida na Lei Orgament白ria para esta finalidade. 

Art. 21. Na apreciagao pelo Poder Legislativo do projeto de Lei 
Orgamentaria Anual, as emendas serao apresentadas na forma das disposi96es 
constitucionais e conforme estabelecido na Lei Organica do Municipio, serao 
acompanhadas de exposigao de motivos que as justifiquem, e, somente poderao ser 
aprovadas caso: 

1 一 sejam compativeis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orgament白rias; 

II 一 indiquem os recursos necessarios, admitidos apenas os provenientes 
de anulagao de despesas, excluidos os que incidam sobre: 

a) dota9ao para pessoal e seus encargos; 

b) servigo da divida; 

C) dota96es destinadas a Educagao, Saode e Assist6ncia Social; 

d) recursos vinculados a transfer6ncias voluntarias dos Governos Estadual 
e Federal; 

Ill 一 sejam relacionadas com: 

a) a corregao de erros ou omiss6es; 

b) os dispositivos do texto do projeto de lei. 

Art. 22. A Lei Orgament白ria para o exercicio de 2018 contera previsao de 
contrapartida de transferencias volunt白rias, em conformidade com o percentual proposto 
em projetos de captagao de recursos encaminhados a 6 rgaos e entidades da Uniao, 
Estados e entidades nao governamentais. 

Art. 23. Firmado o instrumento de transfer6ncia volunt白ria, fica autorizada 
a suplementagao das dota96es necessarias a sua execugao, tendo como limite o valor do 
repasse financeiro pactuado e da contrapartida, nao devendo este valor ser considerado no 
limite para abertura de cr6ditos adicionais que sera autorizado na Lei Orgamentaria de 
2018. 

Art. 24. Conforme estabelecido no§1 0, do art. 12, da Lei Complementar 
Federal no 101/2000, a Camara de Vereadores s6 poder白  reestimar a receita prevista na lei 
orgamentaria, se comprovado erro ou omissao de ordem t6cnica ou legal em sua 
estimativa. 

Art. 25. 0 Poder Executivo devera elaborar e publicar a programagao 
financeira e o cronograma de execugao mensal de desembolso, especificado por 6 rgao, 
nos termos do art. 80 da Lei Complementar Federal no 101,de 4 de maio de 2000, visando 
ao cumprimento da meta de resultado primario estabelecida nesta lei. 
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Art. 26. Caso necess白ria a limitagao do empenho das dota96es 
or9am胆tarias e cia m叫imentagao financeira para o cumprimento do disposto no artigo 90, 
aa Lei じompiernentar Federal no 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos 
anexos aesta lei, esta sera feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados 
para o atendimento de "Outras Despesas Correntes" e "Investimentos" de cada Poder. 

§10. Nao serao objetos de limitacao de emoenho as desoesas com 
ヒaucagao, saude, Assistencia Social, bem como, outras desoesas aue constituam 
ODrigagoes constitucionais ou legais. 

§20. Na hip6tese da ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o Poder 
Executivo comunicar白  ao Poder Legislativo, o montante que cabera a cada um tornar 
indisponivel para empenho e movimentagao financeira. 

Art. 27. No exercicio de 2018, o total da despesa do Poder Legislativo 
Municipal nao podera ultrapassar os limites definidos no Art. 29-A e incisos da Constituigao 
IcwIcr.i 

Art. 28. A execugao orgamentaria e a contabilidade do Legislativo, dos 
Fundos Municipais e das Autarquias, serao processadas de forma independente, mas 
integrada ao Executivo para fins de consolidagao das contas do Municipio. 

Art. 29. 0 projeto de Lei Orgamentaria para o exercicio de 2018 devera 
observar os limites m『nimos de gastos com a manutengao e desenvolvimento do ensino e 
com a96es e servigos pロblicos de saUde, estabelecidos na Constituigao Federal. 

§10. A aplicagao dos recursos na manutengao e desenvolvimento do 
ensino, al6m das disposi96es constitucionais e legais, devera respeitar as normas 
emanadas do Minist6rio da Educagao e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em 
especial a Resolugao TC no 243/07, e suas altera96es. 

§2. As despesas com a96es e servigos de sa白de serao realizadas em 
conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda a s 
determina96es do Minist6rio da SaUde e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em 
especial a Resolugao TC no 283/13, e suas altera96es. 

Art. 30. Quando a abertura de cr6dito especial implicar em alteragao das 
metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano 
Plurianual -PPA 2018-2021,fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequa96es 
necess白rias 自 execugao, acompanhamento, controle e avaliagao da agao programada. 

Art. 31. As transfer6ncias de recursos orgamen値rios a institui96es 
privadas sem fins lucrativos devem obedecer a s disposi96es pertinentes contidas no art. 26 
da Lei Complementar Federal no 101,de 04 de maio de 2000, sendo: 

1 -Subven96es Sociais -as destinadas a despesas correntes de 
institui96es privadas sem fins lucrativos, prestadoras de servigos de assist6ncia social, 
m6dica, educacional e cultural, de n飢ureza continuada, regidas pelo que estabelecem os 
arts. 16 e 17, da Lei Federal no 4.320, de 17 de margo de 1964; 

li-Contribui96es-as destinadas a despesas correntes das demais 
institui96es privadas sem fins lucrativos, que nao as enquadradas no inciso I deste artigo, 
firmadas em parceria com a administragao p白blica municipal para o desenvolvimento de 
programas e a加es que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e 
metas previstas no Plano Plurianual; 
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Ill-Auxilios-as destinadas a despesas de capital de institui96es privadas 
sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I,quanto a s 
mencionadas no inciso II, deste artigo. 

Art. 32．亡 vedada a inclusao, tanto na lei orgamentaria quanto em seus 
creaito予 aclicionヲis, de dota96es_ a titulo de subven96es sociais e/ou auxilios 打nanceiros a 
entiaaaeミ pruvaaas e a pessoas fisicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo 
com . o aisposto no art. 26 da Lei Complementar no 101/2000, e que preencham as 
seguintes condi96es: 

1 一 sejam entidades privadas de atendimento direto ao publico, nas 自reas 
ae assistencia social, saude, educagao, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de 
lomento a produgao e a geragao de emprego e renda; 

II 一 sejam pessoas fisicas carentes, assim reconhecidas Dor 6 raao DUblico 
Teaerai, estaaual ou pelo setor social do Municipio; 

川一 participem de concursos, ciincanas, atividades esoortivas e culturais e 
outras伯stividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder PUblico Municioal. aos auais 
sejam o旭rtados premia96es ou auxilios financeiros. 

§10. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer titulo, submeter-se-
ao a fiscalizagao do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de 
metas e objetivos para os quais receberam recursos. 

.． §20・ Os 甲passes de recursos de que trata o par白grafo anterior serao 
eTeilvaaos meaiante convenios, conforme determina o artigo 116 e paragrafos da Lei 
Federal no8.666, de 21 de junho de 1993. 

§30. E vedada a celebracao de convenio com entidade em situacao 
irreguiar com o Municipio, em decorrencia de transfer6ncia feita anteriormente. 

Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, 
despesas de custeio para a manutengao dos caixas escolares da rede pUblica municipal de 
ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE-
Programa Dinheiro Direto na Escola. 

conymuni濡。蕊聾熊競嘗焦鴛鷺欝農観
aS麟讐os adefe舞 

器望織，鳶熊認二 f器ご認で需器 art. 62nvnio器器留響留濡「『欝星  

Municipio; 

1-ao funcionamento dos servigos de seguranga pUblica; 

II-a possibilitar o assessoramento t6cnico aos produtores rurais do 

Ill-a utilizagao conjunta, no Municipio, de maquinas e equipamentos de 
proprieaacie cio ヒstado e/ou Uniao; 

IV-a cessao de servidores para o funcionamento de cart6rios eleitorais; 

V-ao desenvolvimento de programas prioritarios nas a reas de educagao， 	一  
cultura, saUde, assistencia social, agricultura, habitagao e outras de relevante interesse, （り  
puoluco, sem onus para o Munic、 pio, ou com contrapartida・ 	 りつ  
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CAPITULO V 

DAS DIRETRIZES RELATIVAS A S DESPESAS DO MUNICIPIO 
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Art. 36. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com 
pessoal, o somat6rio dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, fun96es ou empregos, civis e de membros de Poder, com 
quaisquer esp6cies remunerat6rias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, 
subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e pens6es, inclusive adicionais, 
gratifica96es, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribui96es recolhidas pelo Municipio a s entidades de previd6ncia. 

Art. 37. Os contratos de terceirizagao de mao de obra que se referem a 
substituigao de servidores e empregados p白blicos serao contabilizados como "Outras 
Despesas de Pessoal". 

Par白grafo U nico. Nao se considera como substituigao de servidores e 
empregados pUblicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos realizados com 
OSCIP一Organizagao da Sociedade Civil de Interesse PUblico; 

Art. 38. As dota96es orgament白rias destinadas a s despesas com pessoal 
e encargos sociais, em cada Poder, serao estimadas, para o exercicio de 2018, com base 
na folha de pagamento de julho de 2017, projetada para o exercicio, considerando os 
eventuais acr6scimos legais, ficando autorizada a suplementagao das dota96es 
necess白rias a sua execugao, nao devendo esse valor ser considerado no limite para 
abertura de cr6ditos adicionais que sera autorizado na Lei OrCament自ria 2018. 

Art. 39. Na lei orgamentaria do exercicio de 2018, as despesas com 
pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei 
Complementar Federal no 101,de 04 de maio de 2000. 

Par白grafo ロnico. Na apuragao prevista no "caput", deverao ser 
considerados os limites definidos no inciso Ill, do art. 19 da Lei Complementar (Federal) no 
101,de 04 de maio de 2000. 

Art. 40. Para fins de atendimento ao disposto no§10, inciso II do art. 169 
da Constituigao Federal, observado o inciso I do mesmo paragrafo, ficam autorizadas as 
concess6es de quaisquer vantagens, aumentos de remuneragao, criagao de cargos, 
empregos e fun96es, altera96es de estrutura de carreiras, bem como admiss6es ou 
contrata96es de pessoal a qualquer titulo, inclusive a realizagao de concursos p白blicos 
para provimento de cargos, observadas as condi96es e os crit6rios estabelecidos em leis 
especificas para cada situagao. 

CAPITULO VI 

DAS DIRETRIZES RELATIVAS A DIVIDA POBLICA MUNICIPAL 
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Art. 41. Poderao ser incluidas no projeto de lei orgamentaria dota96es 
relativas a s opera96es de cr6dito contratadas ou cujas cartas-consulta tenham sido 
autorizadas, ou aquelas que virao a ser pleiteadas. 

Art. 42. As opera96es de cr6dito serao autorizadas por lei especifica. 

Art. 43. A lei orgamentaria anual conter白 autorizagao para realizagao de 
operagao de cr白dito por antecipagao da receita orgamentaria, obedecidas as 
determina96es estabelecidas em resoluCao do Senado Federal. 

CAPITULO VII 

DAS DIRETRIZES SOBRE A LEGISLACAO TRIBUTARIA 

Art. 44. Caso necessario, o Poder Executivo encaminhara a Camara 
Municipal projeto de lei dispondo sobre altera96es na legislagao tribut白ria municipal e 
incremento da receita, incluindo: 

1 一 adaptagao e ajustamento da legislagao tributaria a s altera96es da 
correspondente legislagao Estadual e Federal; 

tribut自rios; 

II 一 revis6es e simplifica96es da legislagao tribut自ria municipal; 

川  一  aperfeigoamento dos instrumentos de protegao dos cr6ditos 

IV ．一 estヲbelecirnento.de crit6rios de compensagao de renuncia caso o 
iviunicipio conceaa incentivos ou beneticios de natureza tributaria. 

Art. 45. Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de 
natureza tribut白ria s6 ser白 aprovado ou editado se atendidas as exigencias do art. 14, da 
Lei Complementar Federal no 101/2000. 

Art. 46. Os tributos langados e nao arrecadados, inscritos em divida ativa, 
cujos custos para cobranga sejam superiores ao cr6dito tributario, poderao ser cancelados, 
mediante autorizaCao em Lei, nao se constituindo como renUncia de receiい 

』＿』，____ , 	Aザ・ 47・只ara efeito do disposto りo art・ 14 da Lei Complementar Federal no 
lullどuuu, nao sera consiaeraaa como renuncia ae receita: 

orgamentaria; 
1 一  a previsao feita a maior de receitas na elaboragao da proposta 

II 一 a nao retengao de encargos sociais; 

Ill 一 a nao retenCao de tributos municiDais e de lmDosto de Renda. aue 
posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte; 

IV一 a nao retengao de tributos municipais, que nao tendo sido pagos pelo 
contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na divida ativa; 

CAPITULOV川  

DAS DIRETRIZES PARA ACESSO A INFORMACAO 雪  
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E A TRANSPARENCIA POBLICA 

Art. 48. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgagao, 
inclusive em sitios da Internet, de modo a evidenciar a transpar6ncia da gestao fiscal, 
observando-se o principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a 
todas as informa96es relativas a s Leis das Diretrizes Orgamentarias, do Plano Plurianual, 
do Orgamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal. 

Art. 49. 0 Projeto de Lei Orgamen伯ria nao dever白 ser aprovado sem que 
tenha sido realizada audi6ncia p白blica, garantindo a participagao do cidadao no debate da 
definigao das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Par白grafo 白nico, do 
art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 一 Lei de Responsabilidade Fiscal e o art・  
44, da Lei Federal no 10.257/01 一 Estatuto das Cidades. 

Art. 50. Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadaos 
os procedimentos necess白rios para o acesso a informagao, conforme determinado pela Lei 
Federal no 15.527, de 18 de novembro de 2011. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSI90ES FINAIS 

Art. 51. Cabe ao 6 rgao central de planejamento do Poder Executivo a 
reミpoflsaDiilciaae pela coordenagao da elaboragao da proposta orgament白ria de que trata 
esta lei. 

_＿』＿  ._. 	全rt・． 52・ o堅竺utivo Municipal enviara a proposta da Lei Orgamentario de 
そU'竺どao ドiano ドiuriaりual -PPA 2018-2021 a Camara Municipal at6 o dia 30 de setembro 
ue .4U 1．ど， que a apreciara e a devolvera para sangao at6 o encerramento da sessao 
legislativa anual. 

§10. A Camara Municipal nao entrara em recesso enquanto nao cumprir 
o disposto no caput deste artigo. 

§20 Se o Projeto de Lei Orgament白ria anual nao for sancionado at6 31 de 
dezembro de 2017, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta 
orgamentaria na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, at a sangao da 
resDectiva lei orcament白ria anual. 

Art. 53. O Poder Executivo podera encaminhar mensagem ao Poder 
Legislativo para propor modifica96es no projeto de lei orgamentaria anual enquanto nao 
iniciada a sua votagao, no tocante as partes cuja alteragao 6 proposta. 

Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de 
parcelamentos com a Secreねria da Receita Federal do BrasIl, Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, Caixa Econ6mica Federal e Concessionarias de Servigos POblicos. 

Art. 55. A criagao, expansao ou ape而igoamento de agao governamental 
que acarrete aumento de despesa, observara o disposto no art. 16 da Lei Complementar 
Federal n.0 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicagao do 
referido dispositivo: 

1-as despesas cujo valor nao ultrapasse a 10% (dez por cento) da 
aespesa total tixada na lei orgamentaria; 

II 一 as despesas decorrentes de obriga96es legais ou constitucionais; 
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Ill一 as despesas com SaUde, Educagao ou Assist6ncia Social; 

Iv一 as despesas decorrentes de contratos ou convenios. 

Art・ ．  56・ Serao consideradas legais as despesas com multas, juros e 
叫ros. acrescirnos aecorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por 
insuTucuencia ae ca、ぎa 則ou necessidade de priorizagao do pagamento de despesas 
imprescunauveis ao pieno Tuncionamento das atividades administrativas essenciais. 

Art. 57. Fica autorizado o pagamento de diarias aos Conselheiros 
Municipais, nas mesmas condi96es de direito dos servidores e伯tivos. 

Art. 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 59. Revogam-se as disposi96es em contr白rio. 

MALHADOR/SE, 04 de Julho de 2017 

ELA YNE Oロ切白R 
Prefeita 

UJO 
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