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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 028, DE 18 DE SETEMBRO DE 2009. 
 
  

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2010. DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

    
  

L E I 
 

   Art. 1º  O Orçamento do Município de Quevedos, Estado do Rio Grande 
do Sul, para o Exercício de 2010, será elaborado e executado observando as 
diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, 
compreendendo: 

I -  as Metas Fiscais; 
II -  as Prioridades da Administração Municipal;  
III -  a Estrutura dos Orçamentos; 
IV -  as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município; 
V -  as Transferências de Recursos Destinados ao Poder Legislativo; 

VI -  as Transferências de Recursos Para o Setor Privado; 
VII -  as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal; 

VIII -  as Disposições sobre Despesas com Pessoal; 
IX -  as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e 
X -  as Disposições Gerais. 

I - DAS METAS FISCAIS 
  Art. 2º  Em cumprimento ao estabelecido no Art. 4º da Lei Complementar 
nº 101 de 4.5.2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, 
nominal e montante da dívida pública para o Exercício de 2010, estão 
identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a 
Portaria nº 577 de 15.10.2008 - STN. 
 Parágrafo único. Os municípios com população inferior a cinqüenta mil 
habitantes estão obrigados por força do Art. 63, Inciso III da LRF, a partir do 
Exercício de 2005, a elaborar o Anexo de Metas Fiscais de que trata o Art. 1º, 
na forma definida na Portaria nº 577 de 15.10.2008 - STN. 
 Art. 3º  A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da 
Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, 
Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem 
recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 
 Art. 4º  Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, 
constituem-se dos seguintes: 
Demonstrativo I  -  Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais; 
Demonstrativo II  -  Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento das 
Metas Fiscais do Exercício Anterior; 
Demonstrativo III  -  Demonstrativo Metas Fiscais Atuais Comparadas 
com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores; 
Demonstrativo IV  -  Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido; 
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Demonstrativo V  -  Demonstrativo Origem e Aplicação dos Recursos 
Obtidos com a Alienação de Ativos; 
Demonstrativo VI  -  Demonstrativo da Avaliação da Situação Financeira 
e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais; 
Demonstrativo VII  - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da 
Renúncia de Receita;  
Demonstrativo VIII -  Demonstrativo da Margem de Expansão das 
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado; e 
Demonstrativo IX - Resumo de Metas e Prioridades Previstas. 
 Parágrafo único. Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão 
apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas 
Metas Fiscais do Município.   

METAS FISCAIS ANUAIS 
 Art. 5º  Em cumprimento ao §1º, do Art. 4º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores 
Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e 
Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência e para 
os 2 (dois) seguintes. 
 §1º Os valores correntes dos Exercícios de 2010, 2011 e 2012 deverão 
levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter 
continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de 
programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, 
projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice 
Oficial de Inflação Anual. 
 §2º Os valores da coluna "% PIB", serão calculados mediante a 
aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, 
multiplicados por 100 (cem). 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERC ÍCIO 
ANTERIOR 

 Art. 6º  Atendendo ao disposto no § 2º, Inciso I, do Art. 4º da LRF, o 
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 
Anterior tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas 
fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, 
Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida 
Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou 
não dos valores estabelecidos como metas. 
 §1º De acordo com o exemplo da 1ª Edição do Manual Técnico de 
Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria nº 577 de 15.10.2008 - STN, o 
comparativo solicitado refere-se ao Exercício de 2008. 

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 Art. 7º  De acordo com o §2º, Inciso II do Art. 4º da LRF, os 
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três 
Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, 
Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar 
instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
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pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 (três) exercícios anteriores e 
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política 
Econômica Nacional. 
 §2º Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores 
devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os 
mesmos índices já comentados no Demonstrativo I. 

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 Art. 8º Em obediência ao §2º, Inciso III do Art. 4º da LRF, o 
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações 
do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação. 
 Parágrafo único. O Demonstrativo apresentará em separado a situação 
do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário. 

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIEN AÇÃO 
DE ATIVOS 

 Art. 9º  O §2º, Inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do 
patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a 
alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados 
em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência 
social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e 
Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos estabelecem de 
onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados. 
 Parágrafo único. O Demonstrativo apresentará em separado a situação 
do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário. 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGI ME 
PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Art. 10.  Em razão do que está estabelecido no §2º, Inciso IV, alínea "a" 
do Art. 4º da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e 
atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos 3 (três) últimos 
exercícios o Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, 
estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, 
terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade 
Financeira do RPPS. 

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 
 Art. 11.  Conforme estabelecido no §2º, Inciso V, do Art. 4º da LRF, o 
Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a 
natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar 
desequilíbrio das contas públicas.  
 §1º A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou 
modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à 
tratamento diferenciado. 
 §2º A compensação será acompanhada de medidas provenientes do 
aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base 
de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
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MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CAR ÁTER 
CONTINUADO. 

 Art. 12.  O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a 
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios. 
 Parágrafo único. O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das 
Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de 
eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação 
de despesas de caráter continuado. 

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS D E 
RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO N OMINAL 

 E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA. 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS D AS 

RECEITAS E DESPESAS. 
 Art. 13.  O §2º, Inciso II, do Art. 4º da LRF, determina que o 
demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de 
cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as 
fixadas nos 3 (três) exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas 
com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 
 Parágrafo único. De conformidade com a Portaria nº 633 de 30.8.2006 - 
STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores 
arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos 3 (três) 
exercícios anteriores e das previsões para 2009, 2010, e 2011. 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS D O 
RESULTADO PRIMÁRIO 

 Art. 14.  A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os 
níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, 
se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-
financeiras. 
 Parágrafo único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá 
obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das 
Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), relativas às 
normas da contabilidade pública. 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS D O 
RESULTADO NOMINAL 

 Art. 15.  O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a 
metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela 
Secretaria do Tesouro Nacional. 
 Parágrafo único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, 
deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzida o 
Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar 
Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às 
Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na 
Dívida Fiscal Líquida. 

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS D O 
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Humaitá, 69 – Fones (55) 3279 1077/1101 – FAX: (55) 3279 1033 – CEP: 98.140-000 – 

Quevedos/RS  

 

 
 

 

 Art. 16.  Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo 
ente da Federação e esta será representada pela emissão de títulos, 
operações de créditos e precatórios judiciais.    
 Parágrafo único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para 
sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e 
da projeção dos valores para 2009, 2010 e 2011.   

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
    Art. 17.  As prioridades e metas da Administração Municipal para o 
exercício financeiro de 2010, foram definidas e demonstradas no Plano 
Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis com os objetivos e normas 
estabelecidas nesta Lei, sendo também demonstradas no Demonstrativo IX da 
presente Lei. 
 §1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2010 serão 
destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos 
Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à 
programação das despesas. 
 §2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2010, o Poder 
Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta 
Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a 
preservar o equilíbrio das contas públicas. 

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 
 Art. 18.  O orçamento para o exercício financeiro de 2010 abrangerá os 
Poderes Legislativo e Executivo que recebam recursos do Tesouro e da 
Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura 
Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal. 
 Art. 19.  A Lei Orçamentária para 2010 evidenciará as Receitas e 
Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles 
vínculos a Fundos e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, 
desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade 
ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, 
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em 
conformidade com as Portarias SOF/STN 42 de 14.4.1999 e 163 de 4.5.2001 e 
alterações posteriores, a qual deverão estar anexados os Anexos exigidos nas 
Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. 
 Art. 20.  A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de 
que trata o Art. 22, Parágrafo único, Inciso I da Lei 4.320 de 17.3.1964, conterá: 

I -  Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua 
Participação Relativa (Princípio da Transparência, Art. 48 da LRF); 

II -  Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas, 
Despesas com Pessoal e seu comprometimento, de 2010 a 2013 
(Artigos 20, 71 e 48 da LRF); 

III -  Quadro Demonstrativo das Despesas com Serviços de Terceiros e seu 
Percentual de Comprometimento das Receitas Correntes Líquidas de 
2010 a 2013 (Art. 72 da LRF); 

IV -  Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Vinculados a 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da Constituição 
Federal e 60 dos ADCT); 
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V -  Demonstrativo dos Recursos Vinculados e Ações Públicas de Saúde 
(Art. 77 dos ADCT); 

VI -  Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro, posição 
semestre anterior ao encaminhamento da Proposta ao Legislativo 
(Princípio da Transparência, Art. 48 da LRF); 

VII -  Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada, com identificação 
dos Credores no encerramento do último semestre (Princípio da 
Transparência, Art. 48 da LRF). 

VIII -  Anexos Orçamentários 1,2,6,7,8, e 9 da Lei 4.320/64. 
IX -  Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado. 
X -  Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, Legislativo 

e consolidado do Município. 
XI -  Anexos demonstrativos dos limites do Poder Legislativo. 

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO  
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 

 Art. 21.  O Orçamento para Exercício de 2010 obedecerá entre outros, 
ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, 
abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, 
Empresas Públicas e Outras (Art. 1º, §1º, 4º, Inciso I, alínea "a" e Art. 48 da 
LRF). 
 Art. 22.  Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 
2010 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, 
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, 
a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 
(três) exercícios e a projeção para os 2 (dois) seguintes (Art. 12 da LRF). 
 Parágrafo único. Até 30 (trinta) dias antes do prazo para 
encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder 
Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério 
Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes 
e as respectivas memórias de cálculo (Art. 12, §3º da LRF). 
 Art. 23.  Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da 
receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e 
nominal, estabelecidas através de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo até 
30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os Poderes Legislativos 
e Executivos de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de 
recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação 
financeira nos montantes necessários, para as despesas abaixo (Art. 9º da 
LRF): 
  I – Contrapartidas de projetos ou atividades vinculadas a recursos 
oriundos de transferências voluntárias; 
  II - Obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 
  III - Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura e, 
  IV – Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros 
das diversas atividades. 
 V – Diárias de Viagem; e 
 VI – Horas Extras. 
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 Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de 
arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de 
empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte 
de recursos. 
 Art. 24.  As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à 
Receita Corrente Líquida, programadas para 2010, poderão ser expandidas em 
até 5% (cinco por cento), tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de 
Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2010 (Art. 4º, §2º 
da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei. 
 Art. 25.  Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei 
(Art. 4º, §3º da LRF).  
 §1º Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com 
recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de 
Arrecadação e do Superávit Financeiro do Exercício de 2009. 
 §2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal 
encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de 
recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. 
 Art. 26.  A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência 
constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a, no 
mínimo 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida prevista para o 
Município. 
 §1º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também 
para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na 
Portaria MPO nº 42 de 14.4.1999, Art. 5º e Portaria STN nº 163 de 4.5.2001, 
Art. 8º (Art. 5º, Inciso III, alínea "b" da LRF). 
 §2º Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, 
caso estes não se concretizem poderão ser utilizados por ato do Chefe do 
Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares 
de dotações que se tornaram insuficientes. 
 Art. 27.  Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só 
constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual 
(Art. 5º, §5º da LRF). 
 Art. 28.  O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de 
Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a 
programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução 
mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (Art. 8º da LRF). 
 Art. 29.  Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 
2010 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências 
voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, 
só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver 
garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante 
ingressado ou garantido (Art. 8º, Parágrafo único e Art. 50, Inciso I da LRF). 
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 Art. 30.  A renúncia de receita estimada para o Exercício de 2010, 
constante do Anexo Próprio desta Lei, será considerada para efeito de cálculo 
do orçamento da receita (Art. 4º, §2º, Inciso V e Art. 14, Inciso I da LRF). 
 Art. 31.  Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o 
Art. 16, Incisos I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os 
autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.  
 Parágrafo único. Para efeito do disposto no Art. 16, §3º da LRF, são 
consideradas despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão 
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, 
cujo montante no exercício financeiro de 2010, em cada evento, não exceda ao 
valor limite para dispensa de licitação, fixado no Inciso I do Art. 24 da Lei nº 
8.666 de 21.6.1993, devidamente atualizado (Art. 16, §3º da LRF). 
 Art. 32.  As obras em andamento e a conservação do patrimônio público 
terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, 
salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e 
operação de crédito (Art. 45 da LRF). 
 Art. 33.  Despesas de competência de outros entes da federação só 
serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, 
acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (Art. 62 da LRF). 
 Art. 34.  A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas 
para 2010 a preços correntes. 
 Art. 35.  A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de 
cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada 
Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação 
dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163 de 
4.5.2001. 
 Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para 
outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser 
feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por 
Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo 
(Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal). 
 Art. 36.  Durante a execução orçamentária de 2010, o Poder Executivo 
Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou 
operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito 
especial, desde que se enquadre nas prioridades para o Exercício de 2010 (Art. 
167, Inciso I da Constituição Federal). 
 Art. 37.  O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder 
Público Municipal obedecerá ao estabelecido no Art. 50, §3º da LRF. 
 Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações 
orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas 
das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício 
(Art. 4º, alínea "e" da LRF). 
 Art. 38.  Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano 
Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2010 serão objeto de 
avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o 
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cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e 
cumprimento das metas físicas estabelecidas (Art. 4º, Inciso I, alínea "e" da 
LRF). 
 Art. 39.  A despesa não poderá ser realizada (liquidada) se não houver 
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-
la, sendo vetada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua 
realização sem observar a referida disponibilidade. Parágrafo único A 
contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativo a gestão orçamentário-
financeiro, independente da sua legalidade, sem prejuízo das 
responsabilidades e demais conseqüências advindas da inobservância do 
disposto no caput deste artigo. 

V - DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS AO PO DER 
LEGISLATIVO 

 Art. 40.  O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas 
em 2010, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a 
aplicação do percentual máximo de 8% (oito por cento) sobre a receita 
tributária e de transferências do Município aferida em 2009, nos termos do Art. 
29-A da Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos 
inativos e pensionistas e, se for o caso, de recursos para fazer frente às 
operações extra-orçamentárias. 
 Parágrafo único. Para efeitos do cálculo a que se refere o caput 
considerar-se-á a receita efetivamente arrecadada até 30 (trinta) dias antes do 
encerramento do prazo para a entrega da proposta no Legislativo, acrescida da 
tendência de arrecadação até o final do exercício, ficando determinado que: 

I -  se, ao término do exercício, a receita arrecadada situar-se em 
patamares inferiores aos previstos, o Legislativo indicará as dotações a 
serem contingenciadas ou utilizadas para a abertura de créditos 
adicionais no Poder Executivo; 

II -  se, ao término do exercício, a receita arrecadada situar-se em 
patamares superiores aos previstos, o Legislativo indicará os créditos 
orçamentários a serem suplementados ao Executivo até o limite 
constitucionalmente previsto. 

  Art. 41.  Para os efeitos do Art. 168 da Constituição Federal os recursos 
correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Municipal, inclusive os 
oriundos de créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 (vinte) de cada 
mês, de acordo com o cronograma de desembolso a ser elaborado pelo Poder 
Legislativo, observados os limites anuais de 8 % (oito por cento) sobre a receita 
tributária e de transferências de que trata o Art. 29A da Constituição Federal, 
efetivamente arrecadada no Exercício de 2009, ou, sendo esse valor superior 
ao orçamento do Legislativo, o limite de seus créditos orçamentários, 
acrescidos, se for o caso, dos créditos adicionais. 
 §1º Em caso de não elaboração do referido cronograma, os repasses se 
darão na forma de duodécimos mensais, iguais e sucessivos, respeitados, 
igualmente, os limites de que trata o caput. 
 §2º Considera-se receita tributária e de transferências, desde que 
efetivamente arrecadadas: 

I -  os impostos; 
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II -  as taxas; 
III -  a contribuição de melhoria; 
IV -  as contribuições dos servidores para o regime próprio de previdência 

social, desde que exista, na forma da Lei nº 9.717 de 27.11.1998, o 
regime próprio; 

V -  a dívida ativa de impostos, taxas e contribuições de melhoria; 
VI -  a dívida ativa da contribuição dos servidores para o regime próprio de 

previdência social ; 
VII -  o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ; 

VIII -  a Cota-parte do Imposto Territorial Rural - ITR; 
IX -  a Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 

IPVA; 
X -   o valor bruto arrecadado da Transferência da cota-parte do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS;  
XI -  o valor bruto arrecadado da Transferência da LC nº 87 de 13.9.1996; 
XII -  do valor bruto arrecadado do Fundo de Participação dos Municípios; 

XIII -  o valor bruto arrecadado da Cota-parte do IPI/Exportação. 
XIV -  Cota parte de impostos sobre operação de crédito, cambio e seguro ou 

relativo a título e valores mobiliários – Comercio do Ouro 
XV -  Cota parte da CIDE 
XVI -  Multa e juros de mora dos tributos. 

XVII -  Multa e juros da Contribuição de servidores ativos para o RPPS 
XVIII -  Multa e juros de mora da Divida Ativa dos Tributos. 
XIX -  Multa e juros de Mora da Divida Ativa de Contribuição de Servidos Ativo 

para o RPPS. 
 Art. 42.  O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e 
adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder 
Legislativo. 
 Parágrafo único. Ao final do exercício financeiro o saldo de recursos será 
devolvido ao Poder Executivo, deduzido: 

I -  os valores correspondentes aos restos a pagar do Poder Legislativo; 
II -  os valores necessários para obras e investimentos do Poder Legislativo 

que ultrapassem um exercício financeiro. 
 Art. 43.  A Câmara Municipal enviará até o dia 10 (dez) de cada mês, e 
ao final do exercício, as suas demonstrações orçamentárias e financeiras do 
mês e até o mês anterior para fins de integração à contabilidade geral do 
Município. 

VI - DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SETOR PR IVADO 
DOS RECURSOS DESTINADOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FI NS 

LUCRATIVOS 
 Art. 44.  É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos 
adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas, aquelas 
destinadas 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 e cultura, e estejam registradas nas 
Secretarias Municipais de Educação ou Saúde e Assistência Social ;  
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II -  sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, 
institucional ou assistencial;  

III -  atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição Federal, no Art. 61 do 
ADCT, bem como na Lei no 8.742 de 7.12.1993. 

 Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções 
sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 
funcionamento regular nos últimos 2 (dois) anos, emitida no Exercício de 2009. 
 Art. 45.  Fica autorizada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e 
em seus créditos adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas sem 
fins lucrativos e desde que sejam: 

I -  de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino 
especial (APAE); 

II -  voltadas para as ações de saúde, educação e cultura e de atendimento 
direto e gratuito ao público;  

III -  consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por 
entes públicos, legalmente instituídos; 

 Parágrafo único. Sem prejuízo da observância das condições 
estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua 
execução, dependerão, ainda da regular aplicação dos recursos, devendo 
ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade. 

DAS TRANSFERÊNCIAS AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 
 Art. 46.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender 
necessidades de pessoas físicas, além dos programas já instituídos de 
assistência social, saúde e educação, constituindo-se em exceção, quando 
aprovado auxílio pelo Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal de 
Assistência Social, devidamente autorizado por Lei Municipal. 

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICI PAL 
 Art. 47.  A Lei Orçamentária de 2010 poderá conter autorização para 
contratação e Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, 
observado o limite de endividamento, de até 50% (cinqüenta por cento) das 
Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a 
assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (Artigos 30, 31 e 32 da 
LRF). 
 Art. 48.  A contratação de operações de crédito dependerá de 
autorização em lei específica (Art. 32, Parágrafo único da LRF). 
 Art. 49.  Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação 
pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado 
primário necessário através da limitação de empenho e movimentação 
financeira (Art. 31, §1°, Inciso II da LRF). 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL 
            Art. 50.  O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, 
poderão em 2010, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir 
ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir 
pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, 
observados os limites e as regras da LRF (Art. 169, §1º, Inciso II da 
Constituição Federal). 
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 Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos 
deverão estar previstos na lei de orçamento para 2010. 
 Art. 51.  Ressalvada a hipótese do Inciso X do Art. 37 da Constituição 
Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2010, 
Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente 
Líquida, a despesa verificada no Exercício de 2009, acrescida de 10% (dez por 
cento), obedecido o limite prudencial de 51,30% (cinqüenta e um vírgula trinta 
por cento) e 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) da Receita Corrente 
Líquida, respectivamente (Art. 71 da LRF).     
 Art. 52.  Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse 
público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração 
Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, 
quando as despesas com pessoal não excederem a 95% (noventa e cinco por 
cento) do limite estabelecido no Art. 20, Inciso III da LRF (Art. 22, Parágrafo 
único, Inciso V da LRF). 
 Art. 53.  O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para 
reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites 
estabelecidos na LRF (Artigos 19 e 20 da LRF): 

I -  eliminação de vantagens concedidas a servidores; 
II -  eliminação das despesas com horas-extras; 
III -  exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; 
IV -  demissão de servidores admitidos em caráter temporário. 

 Art. 54.  Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como 
terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata 
o Art. 18, §1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou 
funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de 
Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da 
Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja 
utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de 
terceiros. 

IX - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

 Art. 55.  O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá 
conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a 
estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou 
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo 
esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem 
objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em 
que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (Art. 14 da LRF). 
 Art. 56.  Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida 
ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, 
poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo 
como renúncia de receita (Art. 14, §3º da LRF). 
 Art. 57.  O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício 
de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, 
somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (Art. 14, 
§2º da LRF). 
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X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Art. 58.  O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à 
Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a 
apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo 
anual. 
 §1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o 
disposto no "caput" deste artigo. 
 §2º Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à 
sanção até o início do exercício financeiro de 2010, fica o Executivo Municipal 
autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção 
da respectiva lei orçamentária anual. 
 Art. 59.  As emendas ao projeto de lei orçamentária para 2010, ou aos 
projetos de lei que a modifiquem deverão ser compatíveis com os programas e 
objetivos da Lei nº 601, de 28/08/2009 – Plano Plurianual 2010/2013 e com as 
diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei. 
 § 1º - Não serão admitidas, com a ressalva do inciso III, do § 3º do art. 
166 da Constituição Federal, as emendas que incidam sobre: 

a) pessoal e encargos sociais e 
b) serviço da dívida 
§ 2º - Também não serão admitidas as emendas que acarretem a 

alteração dos limites constitucionais previstos para os gastos com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos 
de saúde. 

§ 3º - As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão 
considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao pagamento de 
precatórios judiciais e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas 
com legislação e norma específica; despesas financiadas com recursos 
vinculados e recursos para compor a contrapartida municipal de operações de 
crédito. 
 Art. 60.  Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo 
eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por 
insuficiência de tesouraria. 
           Art. 61.  Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos 
quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, 
por ato do Chefe do Poder Executivo. 
  Art. 62.  O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com 
o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta 
ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do 
Município.  
   Art. 63.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 28, 18 DE SETEMBRO 
DE 2009. 
 
Excelentíssimos Membros da Câmara de Vereadores. 
 
 Nos termos da legislação em vigor, o Poder 
Executivo Municipal submete a análise e aprovação de Vossas Excelências o 
texto do projeto de lei que Dispõe Sobre as Diretrizes Para a Elaboração da Lei 
Orçamentária Para o Exercício de 2010, cujos demonstrativos e anexo de 
Metas Fiscais foram elaborados em conformidade com as exigências dispostas 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, propiciando a transparência, o controle e 
fiscalização na gestão fiscal no que concerne a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 Em atendimento aos preceitos legais a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades da Administração 
Pública, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual e, em atendimento 
a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
deve estabelecer adicionalmente as metas fiscais, os critérios para a limitação 
de empenho e movimentação financeira e a margem de expansão das 
despesas obrigatórias de natureza continuada, bem como avaliar os riscos 
fiscais e a situação atuarial e financeira do regime próprio dos servidores 
municipais, e ainda demonstrar as metodologias de cálculos realizadas na 
elaboração dos demonstrativos. 
 
 Diante disso, com intuito de promover o adequado 
ajuste nas contas públicas, de forma planejada para proporcionar a gestão 
equilibrada dos recursos públicos e assegurar a manutenção do crescimento 
sustentado, o projeto da LDO de 2010 possibilita a seqüência do 
desenvolvimento municipal, inovando no processo de elaboração de metas e 
prioridades da Administração Municipal, dado que foi elaborado com vistas a 
associá-lo às metas e programas do Plano Plurianual. Paralelamente, foi 
procedido um esforço para sintetizar, na forma de metas, os principais 
compromissos da administração municipal, os quais terão precedência no 
processo de alocação de recursos na lei orçamentária de 2010 e na sua 
execução, batizado pela participação e discussão de proposições realizadas na 
busca do aprimoramento dos procedimentos. 
 
 A relevância deste projeto consiste no planejamento 
contábil para o cumprimento das funções precípuas do Município, 
considerando o controle orçamentário/ financeiro que norteará a elaboração do 
Orçamento para o exercício de 2010, com o que solicitamos a análise e 
aprovação por Vossas Excelências ao projeto de lei ora encaminhado. 

 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Humaitá, 69 – Fones (55) 3279 1077/1101 – FAX: (55) 3279 1033 – CEP: 98.140-000 – 

Quevedos/RS  

 

 
 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
 A Administração Municipal de Quevedos convida a comunidade em 
geral, de maneira especial a todos os representantes classistas, para a 
Audiência Pública de apresentação e discussão do Projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentária para o ano de 2010, a realizar-se no dia 18 de setembro de 
2009, com inicio às 10:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores de Quevedos. 
 
 

Aldori Flores Vieira 
Prefeito Municipal 

 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA P ÚBLICA 

PARA APRESENTAÇÃO E ESTUDO DO PROJETO DE LEI DE DIR ETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010, DO MUNICÍPI O DE 

QUEVEDOS 

ALDORI FLORES VIEIRA, Prefeito 
Municipal de Quevedos, no uso das atribuições que lhe são inerentes ao cargo, 
conferidas pela Lei Orgânica do Município e em especial atendendo ao 
disposto no art. 48, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, CONVOCA a população do município de Quevedos, 
em especial os senhores representantes de entidades governamentais, 
classistas, sindicais, setoriais, comunitárias, bem como os Presidentes dos 
Conselhos Municipais e demais membros além de outros devidamente 
instituídas que em seus estatutos possuam finalidades sociais, educativas, 
culturais, comerciais, industriais ou filantrópicas, COM DOMICÍLIO NO 
MUNICÍPIO DE QUEVEDOS, para participar na data de 18/09/2009, às  10 
horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos, com 
término previsto para as 12 horas, onde será discutido, analisado e avaliado as 
ações, os objetivos e as metas públicas que integrarão o Projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de Quevedos para o exercício de 2010, que será 
encaminhado à  Câmara Municipal de Vereadores em conformidade com o 
disposto na Lei Orgânica Municipal de Quevedos. 

 
A Audiência Pública oportunizará a 

participação popular através de operacionalização de instrumental democrático 
que visa a validade e a legitimação da ação administrativa de caráter 
informativo e participativo visando a efetiva participação dos munícipes na 
elaboração e discussão para a transparência do processo através da 
democracia participativa. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Humaitá, 69 – Fones (55) 3279 1077/1101 – FAX: (55) 3279 1033 – CEP: 98.140-000 – 

Quevedos/RS  

 

 
 

 

As condições para participação dos 
Debates Públicos que ocorrerão na Audiência Pública na condição de 
intervenientes na discussão que se dará na metodologia dos trabalhos das 
pessoas físicas, entidades de classe, associações de bairro ou núcleos 
comunitários, associações comerciais, industriais, tradicionalistas, círculos de 
pais e mestres e outras entidades da sociedade civil organizadas bem como 
das pessoas jurídicas, ocorrerão mediante prévio cadastramento junto à Chefia 
de Gabinete do Prefeito Municipal, que deverá ser realizada durante o horário 
de expediente da Prefeitura Municipal e até às 09 horas do dia 18/09/2008, 
apresentando : 

 
I) quando pessoa física cópia de 

comprovante de residência no Município, cédula de identidade e Cadastro de 
Pessoa Física; 

 
II) Quando representante de quaisquer 

dos Conselhos Municipais existente, a cópia do ato administrativo ou ata 
comprobatório da nomeação e posse juntamente de cópia da cédula de 
identidade e Cadastro de Pessoa Física; 

 
III) Quando representante de pessoa 

jurídica deverá apresentar cópia do ato constitutivo da entidade, Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica, ata de eleição da Diretoria e Conselhos e 
identificação do Representante legal da entidade. 

     
A Audiência Pública, que terá duração 

prevista de duas horas, compor-se-á das seguintes etapas que constituirão a 
metodologia de trabalho: 

 
1. Composição da Mesa Coordenadora – 

A Mesa Coordenadora dos Trabalhos será integrada pelo Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, ou representante por ele indicado que a presidirá, sendo ainda 
composta pelo Secretário Municipal de Finanças e pelo  Contador Municipal, e 
Presidentes ou seus representantes respectivos dos Conselhos Municipais 

 
2. Abertura e Explicação Inicial – A 

abertura será realizada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ou representante que 
conjuntamente com o Secretario Municipal de Finanças e o Contador 
Municipal, farão a exposição de motivos quanto a finalidade da audiência e a 
metodologia da reunião, conduzindo os trabalhos; 

 
3. Exposição da Matéria – A exposição da 

matéria será realizada de forma simples, clara e de fácil compreensão de modo 
a permitir o correto entendimento pelos presentes, englobando os seguintes 
tópicos: 

3.a) avaliação da Capacidade financeira e 
econômica do Município para o exercício de 2010; 
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3.b) realização de explanações sobre as 
vinculações orçamentárias e limites legais a que está sujeito o Município; 

3.c) inclusão de 
projetos/atividades/operações especiais compatibilizando-os com a avaliação e 
sugestão dos Conselhos Municipais; 

 
4. Debates Públicos – Concluída as 

explicações, com a orientação da Mesa Coordenadora, terá início os debates 
públicos que se constituem na discussão da matéria, apresentação de 
propostas, opiniões, dúvidas, informações pelos interessados cadastrados 
previamente, com duração de até cinco minutos por cada interessado; 

 
5. Discussão e votação das propostas e 

ações requeridas; 
 
6. Avaliação e Encaminhamento de 

Sugestão Final do projeto de lei para o Orçamento Anual 2010; 
 
7. Informações Complementares: 
7.1) Será disponibilizada listagem de 

presenças para assinatura, aposição do nome e endereço dos participantes da 
audiência pública. 

7.2) A audiência Pública será consignada 
em ata específica, contendo a pauta prevista neste edital, principalmente as 
deliberações e conclusões apuradas que será consignado em ata, que após 
devidamente assinada deverá ser publicada no quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal, devendo ser assinada por todos os presentes que assim o 
desejarem. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de 

Quevedos, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove. 
 
 
 
 
  

ALDORI FLORES VIEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE EXECUTADA ORÇADA PREVISTA 

NATUREZA DE DESPESAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DESPESAS CORRENTES ( I ) 5391126,93 5848783,36 6397400 6905705,8 7235241,08 7607003,13 
  Pessoal e Encargos Sociais 3126957,03 3428309,65 3656700 3947407,65 4144778,04 4352016,94 
    Transferência a Estados e ao Distrito 
Federal 0 0 0 0 0 0 
    Aplicações Diretas 2648734,1 3122863,49 3374500 3642772,75 3824911,39 4016156,96 
    Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos 
Entidades 478222,93 305446,16 282200 304634,9 319866,65 335859,98 
  Juros e Encargos da Dívida 21342,29 19837,39 23500 25368,25 26636,66 27968,49 
    Aplicações Diretas 21342,29 19837,39 23500 25368,25 26636,66 27968,49 
  Outras Despesas Correntes 2242827,61 2400636,32 2717200 2932929,9 3063826,38 3227017,7 
    Transferência da União 0 7901,22 500 539,75 566,74 595,08 
    Transferência a Estados e ao Distrito 
Federal 13859,1 13890,1 12500 13493,75 14168,44 14876,86 
    Transferência a Municípios 12765,35 40248,4 61000 65849,5 69141,98 72599,08 
    Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 131504,66 101315,26 73000 78803,5 82743,68 86880,86 
    Transf. a Inst. Privadas com Fins Lucrativos 0 0 0 0 0 0 
    Transf. a Inst. Multigovernamentais 
Nacionais 0 0 0 0 0 0 
    Aplicações Diretas 2065198,39 2223929,95 2555200 2758050,9 2880203,41 3034213,58 
    Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos 
Entidades 19500,11 13351,39 15000 16192,5 17002,13 17852,24 
DESPESA DE CAPITAL ( II ) 391600,57 424868,17 336800 363575,6 381754,39 400842,11 
  Investimentos 266823,73 364412,47 261800 282613,1 296743,76 311580,95 
    Transferências a União 0 0 0 0 0 0 
    Transferências a Estados e ao Distrito 
Federal 0 0 0 0 0 0 
    Transferências a Municípios 0 0 0 0 0 0 
    Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 0 0 0 0 0 0 
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    Transf. a Inst. Privadas com Fins Lucrativos 0 0 0 0 0 0 
    Transf. a Inst. Multigovernamentais 
Nacionais 0 0 0 0 0 0 
    Aplicações Diretas 266823,73 364412,47 261800 282613,1 296743,76 311580,95 
    Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos 
Entidades 0 0 0 0 0 0 
  Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 
    Transferências a Estados e ao Distrito 
Federal 0 0 0 0 0 0 
    Transferências a Municípios 0 0 0 0 0 0 
    Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 0 0 0 0 0 0 
    Aplicações Diretas 0 0 0 0 0 0 
    Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos 
Entidades 0 0 0 0 0 0 
  Amortização da Dívida 124776,84 60455,7 75000 80962,5 85010,63 89261,16 
    Aplicações Diretas 124776,84 60455,7 75000 80962,5 85010,63 89261,16 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( III ) 0 0 690800 745718,6 783004,53 822154,76 
Total 5782727,5 6273651,53 7425000 8015000 8400000 8830000 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
       
RECEITAS CORRENTES ( I ) 6057406,75 7383134,03 7419000 8008523 8393199,15 8822859,11 
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA) 6857068,7 8158574,79 8465000 9137680 9578814,01 10067754,7 
Receitas Tributárias 165977,72 228049,85 238750 257443,12 271022,33 284573,44 
Receita de Contribuição 144844,42 219632,73 160800 173583,6 182262,78 191375,92 
Receita Patrimonial 90330,49 158110,72 193000 208343,5 218760,68 229698,73 
  Aplicações Financeiras ( II ) 88893,49 155084,37 189000 204025,5 214226,78 224938,13 
  Outras Receitas Patrimoniais 1437 3026,35 4000 4318 4533,9 4760,6 
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Receita Agropecuária 0 0 0 0 0 0 
Receita Industrial 0 0 0 0 0 0 
Receita de Serviços 220674,51 148965,04 150100 162032,95 170134,6 178641,34 
Transferências Correntes 6065179,24 7357187,49 7670650 8280466,68 8678032,91 9121934,53 
Outras Receitas Correntes 170062,32 46628,96 51700 55810,15 58600,71 61530,76 
RECEITAS CORRENTES INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS 150891,42 287774,61 250000 269875 283368,75 297537,19 
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES -950553,37 -1063215,37 -1296000 -1399032 -1468983,61 -1542432,8 
RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( III ) = ( I - II 
) 5968513,26 7228049,66 7230000 7804497,5 8178972,37 8597920,98 
RECEITAS DE CAPITAL ( IV ) 0 36500 6000 6477 6800,85 7140,89 
Operações de Crédito ( V ) 0 0 0 0 0 0 
Alienação de Bens ( VI ) 0 0 6000 6477 6800,85 7140,89 
Amortizações de Empréstimos ( VII ) 0 0 0 0 0 0 
Tranferências de Capital 0 36500 0 0 0 0 
Outras Receitas de Capital 0 0 0 0 0 0 
Receitas Fiscais de Capital ( VIII ) = ( IV - V - VI 
- VII ) 0 36500 0 0 0 0 
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU 
RECEITAS       
 5968513,26 7264549,66 7230000 7804497,5 8178972,37 8597920,98 
FISCAIS LÍQUIDAS) ( IX ) = ( III + VIII )       
RECEITA TOTAL 6057406,75 7419634,03 7425000 8015000 8400000 8830000 
DESPESAS CORRENTES ( X ) 5391126,93 5848783,36 6397400 6905705,8 7235241,08 7607003,13 
Pessoal e Encargos Sociais 3126957,03 3428309,65 3656700 3947407,65 4144778,04 4352016,94 
Juros e Encargos da Dívida ( XI ) 21342,29 19837,39 23500 25368,25 26636,66 27968,49 
Outras Despesas Correntes 2242827,61 2400636,32 2717200 2932929,9 3063826,38 3227017,7 
DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X 5369784,64 5828945,97 6373900 6880337,55 7208604,42 7579034,64 
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- XI ) 
DESPESAS DE CAPITAL ( XIII ) 391600,57 424868,17 336800 363575,6 381754,39 400842,11 
Investimentos 266823,73 364412,47 261800 282613,1 296743,76 311580,95 
Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 
Transferência de Capital 0 0 0 0 0 0 
Amortização da Dívida ( XIV ) 124776,84 60455,7 75000 80962,5 85010,63 89261,16 
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = ( 
XIII - XIV ) 266823,73 364412,47 261800 282613,1 296743,76 311580,95 
RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI ) 0 0 690800 745718,6 783004,53 822154,76 
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU 
DESPESAS       
 6193358,44 5636608,37 7326500 7908669,25 8288352,71 8712770,35 
FISCAIS LÍQUIDAS) ( XVII ) = ( XII + XV + XVI )       
DESPESA TOTAL 6273651,53 5782727,5 7425000 8015000 8400000 8830000 
Resultado Primário ( IX - XVII ) 1071191,22 331904,89 -96500 -104171,75 -109380,34 -114849,37 
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