
 

LEI N° 799, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE  

2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

João Carlos Fialho Gomes, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte  

LEI: 

Art. 1º - Ficam estabelecidas para elaboração do Orçamento da Administração Pública 

Municipal de Glorinha, relativo ao exercício financeiro de 2006, as diretrizes de que trata esta 

Lei e as metas e prioridades constantes do Anexo I, que fica fazendo parte integrante desta Lei. 

§ 1º - Fica estabelecido como parte integrante da presente Lei o Anexo II de Metas 

Fiscais, conforme § 1º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 

compreendendo: 

I - Demonstrativo de Metas Anuais; 

II - Demonstrativo de Evolução do Patrimônio Líquido; 

III - Demonstrativo de Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de 

Ativos; 

IV - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita; 

V - Demonstrativo de Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado; 

VI - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências; 

§ 2º - Fica estabelecido como parte integrante da presente Lei o Anexo de Riscos Fiscais, 

conforme § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/00.   

Art. 2º - A partir das prioridades e objetivos constantes do Anexo I desta Lei, será 

elaborada a proposta orçamentária para o ano de 2006, de acordo com as disponibilidades de 

recursos financeiros. 

§ 1º  - Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre os novos projetos. 

§ 2º - A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação de dotação 

destinada a investimento em andamento. 

§ 3º - Os programas elencados no anexo referido, poderão sofrer melhorias de qualidade 

quando for de interesse da comunidade. 

§ 4º - Poderão ser incluídos programas não elencados, desde que financiados com 

recursos de outras esferas de governo. 

§ 5º - O pagamento dos serviços da dívida, de pessoal e encargos terá prioridade sobre as 

ações de expansão. 

§ 6° - Na elaboração dos Projetos de Leis Orçamentárias, na fixação dos seus programas, 

projetos, objetivos e metas, buscar-se-á a participação da sociedade civil organizada. 
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Art. 3º - A receita prevista para o Executivo no exercício de 2006 está estimada em R$ 

7.083.300,00 (sete milhões, oitenta e três mil e trezentos reais), devendo ter a seguinte 

destinação: 

I - Para reserva de contingência, atendendo ao disposto no inciso III do artigo 5º da Lei 

Complementar nº 101/00, o valor de R$ 672.913,50 (seiscentos e setenta e dois mil, 

novecentos e treze reais e cinqüenta centavos). 

II - Para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, no valor 

suficiente para atender suas despesas de funcionamento; 

III - Para desenvolvimento de programas de custeio, continuados ou não, dirigidos 

diretamente ao atendimento da população, serão no valor que atenda aos programas propostos; 

IV - Para investimento até o montante do saldo dos recursos estimados. 

§ 1° - A Lei de Orçamento Anual conterá reserva de contingência, constituída 

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a 9,5% (nove virgula cinco por 

cento) da receita corrente líquida destinada ao atendimento de passivos contingentes 

constantes no Anexo de Riscos Fiscais e para o atendimento de outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos. 

§ 2° - Desde que não comprometida a reserva de contingência poderá ser utilizada como 

fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.   

Art. 5° - Fica igualmente previsto, para o exercício de 2006, a realização de concurso 

público, visando o provimento dos cargos para o quadro permanente. 

Art. 6º - Para fins de atendimento ao disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 

101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, ajustes e/ou contratos, para o 

custeio de despesas de competência da União, Estado e/ou com entes Municipais e 

Intermunicipais, exclusivamente para o atendimento de programas de segurança pública, 

justiça eleitoral, justiça estadual, nos assuntos de interesse aos executórios fiscal tributários do 

município, fiscalização e vigilância sanitária, tributária, ambiental, educação, alistamento 

militar, desenvolvimento regional, em obras de infra-estrutura local e de abrangência regional, 

consórcios públicos regionais, ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento 

econômico-social municipal e regional. 

Parágrafo único - A Lei Orçamentária Anual, ou seus créditos adicionais, deverão 

contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de que trata o 

“caput” deste artigo. 

Art. 7° - Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária deverão estar 

compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei. 

Art. 8° - Conforme artigo 9º, da Lei Complementar nº 101/00, quando verificado, ao 

final de um bimestre, que a realização da receita não atendeu as metas de resultado primário e 

nominal, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) 

dias subseqüentes, limitação de empenho e de movimentação financeira nos critérios 

estabelecidos nesta Lei. 

Art. 9° - Para o cumprimento do disposto no art. 8°, serão adotados os critérios que 

seguem: 

I - Suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados; 

II -   corte das despesas de manutenção dos órgãos; 
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II – demissão de servidores contratados temporários ou emergenciais; 

III – demissão de ocupantes de cargos em comissão; 

IV – suspensão de obras públicas custeadas com recursos próprios; 

V – corte de outras despesas a conta de recursos próprios. 

Art. 10 -  Nas despesas do Poder Legislativo, caberá ao seu Presidente a limitação de que 

tratam os Artigos 8° e 9° da presente Lei. 

Art. 11 - O empenho das despesas do Poder Legislativo, após a regular autorização do 

seu Presidente, será encaminhado aos serviços de contabilidade do Município, ao qual caberá 

o desempenho das funções de registros contábeis e de órgão técnico de controle interno do 

mesmo. 

Parágrafo único. Liquidada a despesa, o Presidente do Poder Legislativo autorizará o 

respectivo pagamento que será efetuado pela Tesouraria do Município, respeitando o limite do 

duodécimo que lhe cabe. 

Art. 12 -  Para o efeito do § 3º, do artigo 16, da Lei Complementar 101/2000, considerar-

se-á irrelevante a despesa de caráter não continuado, no valor de até R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). 

Art. 13 - Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária da Administração as despesas 

com a Câmara Municipal seguirão o determinado na Emenda Constitucional nº 25. 

Art. 14 - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das alterações na 

legislação tributária, especificamente sobre: 

I - consolidação da legislação vigente que regula cada tributo de competência do 

Município; 

II - adequação da legislação tributária municipal às eventuais modificações na legislação 

federal; 

III - revisão dos índices já existentes que são indexadores de tributos, tarifas e multas e 

criação de novos índices; 

IV – as isenções e incentivos fiscais, nos termos dos art. 14 da Lei Complementar nº 

101/00, virão acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as medidas 

compensatórias sendo aceitos, apenas, o aumento permanente da receita e a diminuição 

permanente da despesa. 

Art. 15 - As alterações na legislação tributária vigente serão propostas mediante Projeto 

de Lei a ser encaminhado à Câmara Municipal. 

Art. 16 - As receitas provenientes de transferências da União ou do Estado, em favor do 

Município, serão incluídas na proposta orçamentária a partir de informações fornecidas pelos 

órgãos competentes, procedendo-se os ajustes necessários, visando minimizar os efeitos 

advindos das mudanças econômicas durante o exercício para o qual a mesma esteja sendo 

elaborada. 

Art. 17 - No Projeto de Lei Orçamentária constarão as seguintes autorizações:  

I - abertura de crédito suplementar, observado pelo menos um dos seguintes requisitos: 

a) até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada; 

b) para atender a reajustes com pessoal e encargos sociais, e; 
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c) por conta da Reserva de Contingência. 

II - para a realização de operações de crédito com destinação específica e vinculada ao 

projeto, nos termos da legislação em vigor. 

III - para realização em qualquer mês do exercício de operação de crédito por 

antecipação da receita oferecendo as garantias usuais necessárias, nos termos da legislação em 

vigor. 

Art. 18 - A proposta orçamentária da Administração Municipal destinará: 

I - no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, nela 

compreendidas as transferências da União e do Estado, em manutenção e desenvolvimento do 

ensino, conforme disposto no art. 212 da Constituição Federal; 

II – total de recursos para aplicação em Saúde, conforme exigências da Emenda 

Constitucional 29. 

Art. 19 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de 

quaisquer recursos do Município para clubes e associações de servidores, e de dotações a título 

de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas as transferências de recursos a entidades 

privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, nas áreas de assistência 

social, saúde, educação, cultura, filantrópica, desenvolvimento econômico, meio ambiente ou 

desportos. 

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no “caput”, a entidade 

privada sem fins lucrativos, além de estar adimplente com o Município, com licenciamento do 

alvará e da saúde, deverá apresentar comprovação de funcionamento regular de gestão 

administrativa, fiscal e da seguridade social nos últimos 02 (dois) anos, declaração firmada por 

duas autoridades locais, e comprovação registrada de regularidade do mandato de sua diretoria 

em exercício. 

§ 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer 

título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o 

cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

§ 3º - A concessão de benefício de que trata o “caput” deste artigo deverá estar definida 

em lei específica e atender, no que couber, ao art. 116 da Lei Federal 8.666/93. 

§ 4°. Os prazos para apresentação de contas serão fixados pelo Poder Executivo 

dependendo do Plano de Aplicação, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento 

do exercício financeiro. 

§ 5°. Fica vedada a concessão de auxílio financeiro à entidades que não prestarem contas 

dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiverem as suas contas aprovadas 

pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 20 - As despesas com publicidade de qualquer órgão da Administração deverão ser 

objeto de dotação orçamentária específica, conforme disposto no § 10 do artigo 89, da Lei 

Orgânica do Município. 

Art. 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a:  

I - prover os cargos e funções vagas nos termos da legislação vigente; 

II - conceder aumento de remuneração de servidores ou outras vantagens, mediante 

autorização legislativa específica. 
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Art. 22 - A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, admissão de pessoal a 

qualquer título, concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração só poderão ser 

feitas se houver prévia dotação orçamentária para atender as projeções da despesa de pessoal e 

os acréscimos dela decorrentes. 

Art. 23 - As despesas com pessoal e encargos sociais, no exercício de 2006, não 

excederão os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplina os 

limites das despesas com o funcionalismo público, na forma do artigo 169 da Constituição 

Federal. 

Art. 24 - Decreto do Poder Executivo estabelecerá, para ambos os Poderes, a 

programação financeira, o cronograma de execução mensal de desembolso e o percentual que 

cada órgão ou Poder fica autorizado a empenhar no trimestre, nos termos do art. 8º da Lei 

Complementar 101/2000. 

Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 17 de novembro de 2005. 

 

 

João Carlos Fialho Gomes 

Prefeito Municipal 

 

 

Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 
 

 

Auri Costa 

Sec. Mun. da Fazenda 
 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 
 

 

Rosa Maria Reis e Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

Robinson Barth Lima 

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Cultura, Turismo e 

Captação de Recursos 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

               Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


