
 
LEI N.º 6.450, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006. 

 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2007 e dá outras providências. 

 
ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, 

da Constituição Federal do Brasil e ao artigo 4º, da Lei Complementar nº 101/00, as diretri-
zes orçamentárias do Município para 2007. 

 
Art. 2°  As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2007 estão es-

truturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2006/2009- Lei n° 6.256, de 06/09/2005, 
especificadas no Anexo de Metas e Prioridades integrante desta lei, as quais terão assegu-
rado a alocação de recursos na lei orçamentária de 2007. 

 
§ 1° A programação da despesa na Lei de Orçamento Anual para o exercício 

de 2007 atenderá às  prioridades e metas estabelecidas no Anexo de que trata o ¨ caput¨ 
deste artigo e aos seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado: 

 
I – Provisão para os gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Exe-

cutivo e do Poder Legislativo: 
II – Compromissos/ Disposições  relativos ao serviço da dívida pública ;  
III – Despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração 

municipal, e conservação e manutenção do Patrimônio Público. 
IV – Equilíbrio entre receitas e despesas. 
V – Disposições sobre alterações na Legislação Tributária; 
VI – Das disposições gerais 
 
§ 2° As metas e prioridades de que trata o ¨caput¨deste artigo poderão ser al-

teradas se, durante o período decorrido entre a apresentação desta Lei e a elaboração da 
proposta orçamentária para 2007, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja 
necessidade da intervenção do Poder Público ou em decorrência de créditos adicionais 
ocorridos. 

§ 3° Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o Anexo de Metas e Priori-
dades para 2007 com as alterações ocorridas, será encaminhado juntamente com a pro-
posta orçamentária para o próximo exercício. 
 

Art. 3° Fazem parte integrante desta Lei os seguintes documentos: 
 
I - Anexo de Metas e Prioridades para 2007; 
II - Anexo de Metas Fiscais para os exercícios de 2007/2008 que conterá: 
 
a) valores das receitas e despesas projetadas para os exercícios exigidos. 
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Parágrafo Único.  Demais anexos exigidos pela Lei Complementar n° 
101/2000: 

 
a) Quadro I – metas e resultados – Receitas, Despesas, Resultados Primário 

e Nominal e Dívida (art. 4°, § 2°, Inciso I da LC 1 01/00). 
 
b) Quadro II – Metas anuais de Receitas, Despesas , Resultado Primário, 

Resultado Nominal e Montante da Dívida – Comparativo com as Fixadas nos Exercícios 
Anteriores (art. 4° §§ 1° e 2° da LC 101/00). 

 
c) Quadro IV- Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4°, § 2°, Inciso III da LC 

101/2000) 
d) Quadro V- Origem e Aplicação dos Recursos com a  Alienação de Ati-

vos.(art. 4°, § 2°, Inciso III da LC 101/00). 
 
e) Quadro VI – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita (art.4°, § 

2°, Inciso V da LC 101/00). 
 
f) Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de caráter Continuado 

(art.4°, § 2º, Inciso V da LC 101/00). 
 
g) Quadro VIII – Riscos Fiscais e Providências a Serem Tomadas Caso de 

Concretizem. (art. 4°, § 3° da LC 101/00). 
 

Art. 4° Integra esta Lei o Anexo de Metas Fiscais, estabelecidas para o pró-
ximo exercício, em conformidade com o que dispõem o parágrafo 1° do art. 4° da Lei Com-
plementar n° 101, de 04 de maio de 2000, e o Demons trativo da situação financeira e atua-
rial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores. 

 
Art. 5° Estão discriminados, em anexo que integra esta Lei, os Riscos Fiscais 

contemplados no § 3° do art. 4° da LC 101/2000, ond e são avaliados os passivos contin-
gentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. 
 

Art. 6° Em consonância com o artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, as 
metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2007 são as especificadas no Anexo 
de Metas e Prioridades que integra esta Lei. 

 
Parágrafo Único. Os valores constantes no Anexo de que trata este artigo, 

bem como as estimativas da receita orçamentária, possuem caráter indicativo e não nor-
mativo, devendo servir de referência para o planejamento, podendo, a Lei Orçamentária 
atualizá-los. 

Art. 7° A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2007 a-
brangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos e as Entidades da Administra-
ção Direta e Indireta, no que couber, assim como a execução do Orçamento, obedecerá às 
diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

 
Parágrafo Único.  Com exceção do pagamento por serviços prestados, as 

sociedades de Economia Mista, das quais participa o Município, somente receberão recur-
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sos do Tesouro Municipal, através de lei específica, autorizada a subscrição de aumento 
de capital, vedada a cobertura de “déficit”. 

 
Art. 8° A elaboração da proposta orçamentária do Município para o exercício 

de 2007, obedecerá as seguintes diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras 
estabelecidas pela Legislação Federal, principalmente a Lei Federal 4.320/64 e a Lei Com-
plementar nº 101/2000: 

 
I - Estabelece que, para o cumprimento do Artigo 4º, inciso I, Letra “a”, da 

supra citada Lei Complementar, deverá ser observado o equilíbrio financeiro entre as recei-
tas e as despesas do Município, no Orçamento do exercício de 2007, de acordo com o 
cumprimento do anexo de Metas Fiscais; 

 
II - os órgãos e as unidades orçamentárias projetarão suas despesas corren-

tes a preços estimados para dezembro de 2006, sobre os quais será acrescida a projeção 
inflacionária para o exercício de 2007; 

 
III - as estimativas das receitas serão feitas sobre a projeção da receita de 

dezembro de 2006, considerados a projeção inflacionária para o exercício de 2007 e os 
efeitos das modificações na legislação tributária, na fixação dos índices de participação no 
FPM, no ICMS e em outros tributos transferidos, dados e informações de órgãos públicos 
oficiais, recursos de convênios e auxílios com projetos encaminhados e aprovados. 

 
IV - os projetos em fase de execução e a manutenção do patrimônio já exis-

tente terão prioridade sobre os novos projetos, não constituindo infração a este inciso o 
início de novo projeto, além dos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos 
orçamentários e financeiros para o atendimento de ambos; 

 
V - a programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação 

de dotações destinadas a investimentos em andamento;  
 
VI - o pagamento do serviço da dívida, de pessoal e de encargos sociais, te-

rão prioridade sobre as ações de expansão; 
 
VII - as despesas com publicidade da administração direta, relativas à divul-

gações institucionais, serão objeto de dotação orçamentária específica, com a denomina-
ção de “publicidade institucional”,  não poderão ser suplementadas ou complementadas 
senão através de Lei Municipal específica; 

 
VIII - o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua 

receita resultante de Impostos, Dívida Ativa e seus acréscimos, compreendidas, também, 
as transferências de Impostos Federais e Estaduais, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e demais normas pertinentes, 
bem como de 15% (quinze por cento) das mesmas receitas em Ações e Serviços Públicos 
de Saúde, nos termos da Emenda Constitucional nº 29. 

 
IX - a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita 

e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de 
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créditos adicionais suplementares  até o limite de 15 (quinze por cento) da despesa fixada 
nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64; 

 
X - constará da proposta orçamentária o produto das operações de crédito 

autorizadas pelo Poder Legislativo, com destinação específica e vinculadas ao projeto; 
 
XI - o orçamento da seguridade social acompanhará o orçamento fiscal dos 

Poderes Legislativo e Executivo. 
 
XII - o Sistema de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento 

do Parágrafo Único do artigo 45, da Lei Complementar nº 101/00, de acordo com suas atri-
buições e competências. 

 
Art. 9° O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Muni-

cípio, o Plano Plurianual e os novos Programas e Projetos criados pelo governo no corren-
te exercício, observará as prioridades selecionadas dentre as relacionadas nos Quadros 
que acompanham a presente Lei, da qual fazem parte integrante, e as orçará de conformi-
dade com o inciso II, do Artigo 8°, desta Lei. 
 

§ 1º Poderão ser incluídos no Orçamento Anual programas e projetos não e-
lencados nos Quadros que acompanham esta Lei, desde que financiados com recursos de 
outras esferas de governo, com recursos próprios e devidamente autorizados por Lei espe-
cífica, sem prejuízo do cumprimento das demais metas fiscais previamente fixadas, de-
monstrando-se a sua necessidade, viabilidade e comprovações exigidas nos artigos 16 e 
17 da Lei Complementar nº 101/00. 

 
§ 2º Também poderão ser incluídos programas e projetos não elencados nos 

Quadros que acompanham esta Lei, que tenham financiamento através da Contribuição de 
Melhoria, desde que os beneficiados pela obra pública, financiem diretamente ao emprei-
teiro contratado pelo Município, montante não inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
total da obra, desde que cumpridas as condições do parágrafo primeiro. 

 
 § 3º Projetos, atividades e Programas de Governo, de despesas correntes 

ou de despesas de capital elencadas no anexo de Metas, ou decorrentes da abertura de 
créditos adicionais, especiais, e que não tenham sido iniciados a sua execução, ou seja 
necessário, e viável sua diminuição de expansão  ou realização, respeitando a Legislação 
e comprovação, poderão seus recursos orçamentários serem remanejados parcial ou inte-
gralmente para a execução de novos Projetos, atividades e ou Programas que vierem a ser 
criados por decisão administrativa, para cobertura com recursos próprios, ou para a cober-
tura de obrigação de contrapartida do Município por ocasião de contemplação de recursos 
de outras esferas de Governo, derivado de encaminhamento de Novos Projetos do exercí-
cio e de Projetos em andamento de exercícios anteriores, desde que seja realizado os tra-
mites legais com aprovação Legislativa. 

 
§ 4º É autorizado para a Lei do Orçamento do exercício de 2007, a inclusão 

de Dotação Orçamentária para o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores não 
processadas, cumprindo as normas da Legislação vigente, para todos os órgãos e unida-
des orçamentárias da Administração Direta e Indireta do Município. 
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Art. 10. Estabelece que haverá a limitação de empenho, nos termos do Arti-

go 9º da Lei Complementar 101/00, visando manter o equilíbrio entre a Receita e Despesa, 
na execução orçamentária, após cada bimestre encerrado, conforme o Anexo de Metas 
Fiscais, a nível de cada Poder. 

 
§ 1º A limitação de empenho, se necessária, deverá ser procedida até 30 di-

as após o bimestre, por cada Poder, ao nível de cada órgão e unidade orçamentária, con-
forme demonstrativos fornecidos pela Contabilidade.  

 
§ 2º O Município também deverá proceder a limitação de empenho para o 

cumprimento do previsto no Artigo 31, § 1º, inciso II, da Lei Complementar 101/2000. 
 
§ 3° Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentá-

rias e da movimentação financeira para atingir as metas de resultado primário ou nominal, 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, a redução far-se-à de forma propor-
cional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de ¨outras despesas corren-
tes ¨, ¨investimentos ¨ e ¨inversões financeiras ¨do Poder Executivo e do Poder Legislativo, 
observado a programação prevista para utilização das respectivas dotações. 

 
§ 4° Não serão objeto de limitação de empenho as despesas destinadas ao 

pagamento do serviço da dívida, precatórios judiciais e de obrigações constitucionais e 
legais. 

§ 5 ° Na hipótese de ocorrência do disposto no ¨caput¨deste artigo, o Poder 
Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que lhe caberá tornar indisponível 
para empenho e movimentação financeira, acompanhado da respectiva memória de cálcu-
lo, bem como das premissas e da justificativa do ato. 

 
§ 6° Os chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo deverão divulgar o 

ajuste processado, que será discriminado por órgão. 
 
§ 7° Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fa-

rá obedecendo ao disposto no art. 9°, § 1°, da Lei Complementar n° 101, de 2000. 
  
Art. 11. O Poder Executivo poderá firmar convênios com vigência  de um a-

no,podendo ser renovado para exercício seguinte, com outras esferas de governo, para 
desenvolvimento de programas e projetos nas áreas de educação, cultura, saúde e assis-
tência social. 

Art. 12.  O Município só poderá contratar despesa de caráter continuado, ou 
seja, cuja execução se prolongue por um período superior a dois exercícios com autoriza-
ção prévia de Lei específica, devendo ser instruída com estimativa do impacto orçamentá-
rio-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes, sendo 
comprovado que esta despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais, devendo o seu efeito financeiro, nos períodos 
seguintes, ser compensado pelo aumento permanente de receita ou pela redução perma-
nente de despesa. 
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Art. 13. As despesas totais com pessoal, da administração direta e indireta, 
em cada período de apuração, não poderão exceder a 60% da receita corrente líquida, que 
abrange os gastos com pessoal definidos na Lei Federal n0 4.320/64 e na Lei Complemen-
tar nº 101/00, assim discriminados: 

 
a) 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida do Município para o Le-

gislativo Municipal; 
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida para o 

Executivo. 
§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se refe-

rem a substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Ou-
tras Contratações Por Tempo Determinado”, da parte correspondente ao custo real do 
pessoal, devendo ser consideradas para efeito de cumprimento das normas editadas e 
limites apurados pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 
§ 2º O Município poderá conceder qualquer reposição, vantagem ou o au-

mento de remuneração a qualquer título, contratação de horas extras, criação, aumento ou 
reposição de remuneração indenizatória, realização de concurso público, criação  de car-
gos ou a alteração de estrutura de carreira bem como a admissão de pessoal a qualquer 
título, pela administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público do Município,  observada a legislação específica e desde que haja prévia 
dotação orçamentária suficiente, ou com a abertura de créditos adicionais, para atender as 
necessidades e projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, até 
o final do exercício, bem como atendidos e observados os requisitos legais dos artigos 16, 
17, 21 e 22 da LC 101/00 e incisos X e XIII, do art. 37 da Constituição Federal. 

 
§ 3º Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por 

cento) dos limites acima fixados são vedados, ao Poder ou órgão que tiver incorrido no 
excesso, a concessão das vantagens elencadas no Parágrafo Segundo. 

 
Art. 14.  A concessão de auxílio financeiro, bem como, a prorrogação de cré-

ditos ou empréstimos concedidos pelo Município a Pessoa Física ou Jurídica, depende de 
autorização legislativa expressa em Lei específica, devendo haver previsão no Orçamento 
ou nos seus créditos adicionais e somente será concedida a entidades sem fins lucrativos 
que, reconhecidamente, prestam serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, assis-
tência social, prevenção de incêndio, segurança pública, micro e pequenas empresas e 
entidades esportivas de desporto amador, em representação do Município, cumpridas as 
regras da Lei 4.320/64, da LC 101/00, das leis municipais e outras normas pertinentes.  

 
§ 1º Para liberação dos auxílios financeiros deverá ser comprovado que o 

beneficiário está em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos 
devidos ao Município, bem como com a Previdência Social, FGTS, Receita Federal e Esta-
dual. 

§ 2º Os pagamentos dos auxílios serão efetuados após a aprovação pelo 
Poder Executivo dos respectivos Planos de Aplicações, apresentados pelas entidades be-
neficiadas.  
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§ 3º O prazo para apresentação de contas é de 60 (sessenta) dias após a a-
plicação total do auxílio ou de 30 (trinta) dias do encerramento do exercício em que tiver 
recebido o auxílio, quando este tenha sido pago mensalmente. 

 
§ 4º É vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não presta-

ram contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como, às que não tiverem suas 
contas aprovadas pelo Poder Executivo. 

 
§ 5º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a 

qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verifi-
car o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

 
Art. 15. Das Transferências de Recursos para o Setor Privado, dos recursos 

destinados a Entidades Privadas, é vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus cré-
ditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas, aquelas destina-
das a entidades privadas sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada, que 
preencham uma das seguintes condições: 
 
  I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de 
assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto,  e estejam registradas nas Secre-
tarias Municipais correspondentes ;  
 
  II – sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou 
assistencial; 
  III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, 
bem como na Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993 . 
 
  IV – que caracterizem promoção, divulgação do Município. Incentivo ao Tu-
rismo e ao desenvolvimento comercial, da indústria, agricultura e agropecuária. 
 
  Art. 16. Fica autorizada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em 
seus créditos adicionais, para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que atendam 
a uma das seguintes características: 
 
  I – sejam de atendimento a atividades educacionais, de saúde, assistenciais, 
culturais, relacionadas à agricultura e à pecuária, meio ambiente ou desportivas, devida-
mente cadastradas junto às Secretarias Municipais correspondentes; 
 
  II – signatárias de contrato de gestão com a Administração Pública Municipal;  
 
  III – consórcios intermunicipais, constituídos por lei e exclusivamente por en-
tes públicos;  
  IV – qualificadas como Organização da Sociedade Civil e interesse Público – 
OSCIP. 
  V – qualificadas como Organizações Sociais – OS  
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  Art. 17. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades 
de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social, saúde, agricul-
tura, desporto, turismo e educação, deste que aprovada pelo respectivo Conselho Munici-
pal. 
  Art. 18. A transferência de Recursos públicos para cobrir déficits de pessoas 
jurídicas, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, quando for o caso, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das 
seguintes condições:  
  I – necessidade deve  ser momentânea e recair sobre pessoa física ou enti-
dade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com reper-
cussão social grave no Município, ou, ainda , representar prejuízo para o Município. 
 
  II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, 
comerciais e de serviços, nos termos que dispõe a Lei Municipal n° 5581/01 e outras Leis 
Específicas. 
  III – transferências a entidades que caracterizem promoção, divulgação do 
Município, incentivo ao turismo, e ao desenvolvimento comercial, da indústria, agricultura e 
agropecuária. 
  IV – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas 
físicas e jurídicas, estes ficam condicionados, além do pagamento dos encargos financei-
ros de juros não inferiores a 12 % ao ano, ou ao custo de captação, nos termos do que 
dispõe o artigo 27 da Lei Complementar n° 101/2000,  a: 
 

a) destinação dos recursos através de fundo rotativo; 
b) formalização de contrato; 
c) aprovação de Projeto pelo Poder Público ; 
d) acompanhamento da execução ; 
e) prestação de contas ;  

   
Art. 19. Para fins de atendimento ao disposto no art. 62 da Lei Complemen-

tar n.° 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado  a firmar convênio, ajustes e/ou contra-
tos, para o custeio de despesas de competência da União e/ ou Estado, exclusivamente 
para o atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sani-
tária, serviços de atendimento à saúde, tributária e ambiental, educação, alistamento mili-
tar, justiça, ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico social. 

 
Parágrafo único.  A lei Orçamentária anual, ou seus créditos adicionais, de-

verão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de 
que trata o ¨caput¨deste artigo. 

 
Art. 20. O Município poderá efetuar transferências financeiras intragoverna-

mentais, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, 
art. 167, VIII, a entidades da Administração indireta até os limites necessários à manuten-
ção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade fi-
nanceira, respeitados os limites orçamentários das entidades. 
  

Art. 21.  O Município poderá conceder, por lei específica, incentivos fiscais e 
isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e do Imposto Sobre Serviços de 
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Qualquer Natureza - ISSQN, a título de incentivo à instalação de indústrias, atendidas as 
condições estabelecidas na lei respectiva e na Lei Complementar nº 101 e leis municipais 
pertinentes. 

Art. 22.  As operações de crédito por antecipação da receita, contratadas pelo 
Município, serão totalmente liquidadas até o dia dez de dezembro de cada ano. 

 
Art. 23.  No caso de criação de novas linhas para o transporte coletivo urba-

no, é o Poder Executivo autorizado a realizar pavimentação nas ruas beneficiadas, mesmo 
não elencadas no programa, desde que incluídas no Plano Plurianual e nas diretrizes or-
çamentárias, com aprovação legislativa, cumpridas as normas da LC 101/00. 

 
Art. 24.  A Lei Orçamentária Anual destinará recursos físicos e financeiros, 

para a manutenção de um sistema de controle de custos que visará a avaliação e o acom-
panhamento da Gestão Orçamentária, financeira e patrimonial, que compreenderá os con-
troles internos e a avaliação dos resultados, visando atender a Lei Municipal específica e o 
disposto no Artigo 4º, I, letra “e” e Artigo 50, $ 3º da Lei Complementar 101/00. 

 
Art. 25. O Município efetuará a contribuição patronal para o Regime Próprio 

de Previdência Social, para o Plano de Saúde do Servidor de acordo com a Portaria Inter-
ministerial SOF/ STN N° 688/05 - Modalidade Aplicaç ão 91, SOF/ STN  N° 338 DE 
26/04/2006. 

Art. 26. A Lei Orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da des-
pesa com a dívida contratual e com o refinanciamento da dívida pública municipal, nos 
termos dos compromissos firmados, inclusive com a previdência social. 

 
Art. 27. O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da recei-

ta total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites 
estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituição Federal. 

 
Art. 28. A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência constituída de 

dotação global, podendo sofrer alteração durante exercício e se destinará: 
 
I – atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos; 
II – ficará sob a coordenação do órgão responsável pela sua destinação; 
III – Será controlada través de registros contábeis no sistema orçamentário; 
IV – atender a qualquer despesa de caráter continuado, de manutenção, in-

vestimentos, despesas de capital provenientes de abertura de créditos adicionais. 
 

Art. 29. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados 
na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual, observado o art. 
12 da LC N° 101 e virem acompanhados de deliberação  do conselho quando a lei dispuser 
sobre o caráter deliberativo deste. 

 
Parágrafo Único.  Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se aber-

tos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos, 
pelos seus saldos no exercício a que se refere esta Lei, por Decreto do Poder Executivo, 
mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto. 
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Art. 30. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar 
transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias. 

 
§1° A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de fle-

xibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de cor-
rigir desvios de planejamento. 

 
§2° Para efeitos das leis orçamentárias entende-se: 
 
I - Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias 

de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas 
como prioridade no exercício. 

II - Remanejamento -  deslocamento de créditos e dotações relativos a extin-
ção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ain-
da, de créditos ou valores de dotações de relativas a servidores que alteram a lotação du-
rante o exercício; 

III - Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo pro-
grama de governo. 

 
Art. 31. Na política de administração tributária do Município ficam definidas 

as seguintes diretrizes para 2007, devendo até o final do exercício, legislação específica 
dispor sobre: 

a) Atualização da planta genérica de valores do Município; 
b) Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial 

e territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pa-
gamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade 
deste imposto; 

c) Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da 
zona urbana municipal; 

d) Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza; 

e) Revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão inter Vi-
vos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis; 

f) Instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo e-
xercício do poder de polícia; 

g) Revisão da Legislação aplicável à Contribuição de Melhoria. 
h) Revisão das isenções tributárias, para manter o interesse público e a jus-

tiça social. 
i) Revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social, cuja 

necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial; 
j) Demais incentivos e benefícios fiscais. 

 
Art. 32. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no art. 31, ou 

estas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o 
Poder Executivo providenciará os ajustes necessários na programação da despesa, medi-
ante decreto. 

Art. 33. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de na-
tureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, 
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somente entrarão em vigor após as medidas de compensação previstas no inciso II do art. 
14 da Lei Complementar n.° 101, de 2000. 

 
Art. 34.  O repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despe-

sas do Poder Legislativo, obedecida a programação financeira, serão repassados até o dia 
30 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica, indicada pela mesa dire-
tora da Câmara Municipal. 

 
Parágrafo único. Ao final do exercício financeiro de 2007, o saldo de recur-

sos financeiros porventura existente será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valo-
res correspondentes ao saldo das obrigações a pagar do Poder Legislativo, bem como os 
valores necessários para o pagamento de obras e demais investimentos que ultrapassem o 
exercício financeiro.                         

 
Art. 35.  O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no 

mínimo 30 dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e 
as estimativas da receita para o exercício de 2007 e da receita corrente líquida e as res-
pectivas memórias de cálculo. 

 
Art. 36. No prazo até 30 dias após a publicação do orçamento anual aprova-

do, o Poder Executivo desdobrará em metas bimestrais a arrecadação prevista, especifi-
cando, quando cabível, as medidas de combate à evasão e sonegação, enumerando valo-
res de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução dos créditos 
tributários passíveis de cobrança administrativa. 

 
Art. 37. Estabelece em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a despesa considerada 

irrelevante, dispensada de elaboração da estimativa de impacto orçamentário-financeiro, 
conforme previsto no § 3º, Art. 16, da Lei Complementar nº 101/00.  

 
Art. 38.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 24 de outubro de 2006. 
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