
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 894, DE 29 DE JUNHO DE 2020

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
Maria das Graças Medeiros de Oliveira, Prefeita Municipal de Cerro
Corá, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber a todos os habitantes
do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte:
 
LEI
 
Art. 1º - O Orçamento do Município de Cerro Corá, Estado do Rio
Grande do Norte, para o exercício de 2021, será elaborado observando
as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei,
compreendendo:
 
As Metas Fiscais;
As Prioridades da Administração Municipal;
A Estrutura dos Orçamentos;
As Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
As Disposições sobre a Dívida pública Municipal;
As Disposições sobre Despesas com Pessoal;
As Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária;
As Disposições Gerais.
 
I – DAS METAS FISCAIS
 
Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de
receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida
pública para o exercício de 2021, estão identificados nos
Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria nº
471, de 31 de agosto de 2004-STN.
 
Parágrafo Único – Os municípios com população inferior a cinquenta
mil habitantes estão obrigados por força do Art. 63, inciso III, da LRF,
a partir do exercício de 2006, a elaborar o Anexo de Metas Fiscais de
que trata o Art. 4º, § 1º, na forma definida na Portaria nº 471/2004-
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 – Metas Anuais;
Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior;
Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas
Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos;
Demonstrativo VIU – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de
Receita;
Demonstrativo VII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado.
 



Parágrafo Único – Os Demonstrativos referidos neste artigo serão
apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá
nas Metas Fiscais do Município.
 
METAS ANUAIS
 
Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, o Demonstrativo I – Metas Anuais
serão elaboradas em valores Correntes e Constantes, relativos a
Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da
Dívida Pública, para o Exercício de Referência e para os dois
seguintes:
 
§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022
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,
dentre os sugeridos pela Portaria nº 471/2004 da STN.
 
§ 2º - Os valores da coluna “% PIB”, serão calculados mediante a
aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB
Estadual, multiplicados por 100.
 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO
EXERCÍCIO 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 Receita, 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 4ª Edição do Manual de
Elaboração, aprovado pela Portaria nº 471/2004-STN, o comparativo
solicitado refere-se ao exercício de 2020.
 
§ 2º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com
população inferior a cinquenta mil habitantes se restringe àqueles que
tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2020.
 
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS
NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
 
Art. 7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o
Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas
nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado
Primeiro e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida
Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da
Política Econômica Nacional.
 
§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com
população inferior a cinquenta mil habitantes se restringe àqueles que
tenham elaborado metas fiscais em exercício anteriores a 2019.
 
§ 2º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os
valores devem ser demonstrados em valores correntes, utilizando-se
os mesmos índices já comentados do 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
ALIENAÇÃO 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 Aplicações dos Recursos
Obtidos com a Alienação de Ativos estabelece 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
REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
 
Art. 10 - Em razão do que está estabelecida 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 três últimos exercícios. O Demonstrativo VI –
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da
Portaria nº 471/2004-STN, 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. 11º - 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
correspondem 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.
 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS
DE CARÁTER CONTINUADO
 
Art. 12º - O Art. 17º, 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 Desenvolvimento 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 DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO
PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA
DÍVIDA PÚBLICA.
 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.
 
Art. 13º - 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 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 471/2004 –
STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores
arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três
exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2022.
 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS
ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.
 
Art. 14º - 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 de Meta de Resultado Primário deverá
obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através
das Portarias expedidas pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional,
relativa às normas da contabilidade pública.
 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.
 
Art. 15º - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a
metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação
pela STN.
 
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 à Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada
Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os
Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.
 
METOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
 
Art. 16º - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo
ente da Federação. 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 2020, 2021 e 2022.
 
II – DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 
Art. 17º - As prioridades e metas da Administração Municipal para o
exercício financeiro de 2021 serão definidas e demonstradas no Plano
Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas
estabelecidas nesta lei.
 
§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2021 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 2021, o Poder
Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais 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. 18º - O orçamento para o exercício financeiro de 2021 abrangerá
os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas
Públicas e Outras, 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. 19º - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e
Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles



vínculos a Fundo, Autarquias, 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 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverão
estar anexados os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN.
 
Art. 20º - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta
Orçamentária de que trata o Art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei
4.320/1964, conterá:
 
Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua
Participação Relativa (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);
Quadro Demonstrativo da Evolução das Receitas Correntes Líquidas,
Despesas com Pessoal e seu comprometimento, de 2018 a 2021. (art.
20, 17 e 48 da LRF);
Quadro Demonstrativo das Despesas com Serviços de Terceiros e seu
Percentual de Comprometimento das Receitas Correntes Líquidas de
2018 a 2021 (art. 71 da LRF);
Demonstrativo da Origem e Aplicação dos recursos Vinculados a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212 da Constituição
Federal e 60 dos ADCT);
Demonstrativo dos Recursos Vinculados e Ações Públicas de Saúde
(art. 77 dos ADCT);
Demonstrativo da Composição do Ativo e Passivo Financeiro, posição
semestre anterior ao encaminhamento da Proposta ao Legislativo –
(Princípio da Transparência, art. 48 LRF);
Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida Fundada, com
identificação dos Credores no encerramento do último semestre
(Princípio da Transparência, art. 48 da LRF).
 
IV – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
 
Art. 21º - O Orçamento para exercício de 2021 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 (arts. 1º § 1º 4º I, “a” e 48 LRF).
 
Art. 22º - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para
2021 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária,
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento
econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua
evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois
seguintes (art. 12 da LRF).
 
Parágrafo Único – Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento
da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo
Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministro
Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios
subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da
LRF).
 
Art. 23º - Na execução do orçamento, verificado que o
comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de
resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, 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 dotações abaixo (art. 9º
da LRF):
 
Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de
transferências voluntárias;
Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura;
Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das
diversas atividades.
 
Art. 24º - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em
relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2021, poderão
ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária



Anual para 2020 (art. 4º § 2º da LRF), conforme demonstrado em
Anexo desta Lei.
 
Art. 25º - 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 2020.
 
§ 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. 26º - O Orçamento para o exercício de 2021 destinará recursos
para a Reserva de Contingência, inferiores a 5% das Receitas
Correntes Líquidas previstas e 20% do total do orçamento de cada
entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares (art. 5º,
III da LRF).
 
§ 1º - Os Recursos da Reservas 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 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº
163/2001, art. 8º (art. 5º III, “b” da LRF).
 
§ 2º - Os Recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos
fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de
2020, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de
dotações que se tornaram insuficientes.
 
Art. 27º - Os investimentos com duração superior a 12 meses só
constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano
Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).
 
Art. 28º - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30
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. 29º - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária
para 2021 com dotações vinculares e fontes de recursos oriundo de
transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e
outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer
título, se o ocorrer ou estiver garantindo o seu ingresso no fluxo de
caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantindo (art. 8º, §
parágrafo único e 50, I da LRF).
 
Art. 30º - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2021,
constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para
efeito de cálculo de orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da
LRF).
 
Art. 31º - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a
entidades privadas, beneficiará somente aqueles de caráter educativo,
assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e
voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e
dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, “f” e 26 da
LRF).
 
Parágrafo Único – As entidades beneficiadas com recursos do
Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias,
contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo
serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da
Constituição Federal).
 
Art. 32º - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que
trata o art. 16, itens 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, é
considerado despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação,
expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete
aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2021,
em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação,
fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente
atualizado (art. 16, § 3º da LRF).
 
Art. 33º - 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. 34º - 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. 35º - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão
orçadas para 2021 a preços correntes.
 
Art. 36º - 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 163/2001.
 
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, somente poderá ser feita com
prévia autorização legislativa, conforme dispõe o artigo 167, inciso VI
da Constituição Federal.
 
Art. 37º - Durante a execução orçamentária de 2021, 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 2019 (art. 167, I da
Constituição Federal).
 
Art. 38º - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder
Público Municipal, obedecerá ao estabelecimento 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 fiscais realizadas e apuradas ao
final do exercício (art. 4º, “e” da LRF).
 
Art. 39º - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no
Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2021 serão
objetos de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a
acompanhar o cumprimento dos seus objetos, corrigir desvios e
avaliar seus custos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas (art.
4º, I, “e” da LRF).
 
V – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
MUNICIPAL
 
Art. 40º - A Lei Orçamentária de 2021 poderá conter autorização para
contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de
Capital, observado o limite de endividamento, de até 25% (vinte e
cinco por cento) das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final
do semestre anterior a assinatura do contrato, observada as exigências
dispostas nos artigos 30, 31 e 32 da Lei Complementar 101/2000 LRF
.
 
Art. 41º - A contratação de operações de crédito dependerá de
autorização em lei específica (art. 32, parágrafo único da LRF).
 
Art. 42º - 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, § 1º, II da LRF).
 
VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
 
Art. 43º - O Executivo e o Legislativo Municipal, ficam proibidos até
31 de dezembro de 2020 a criar cargos, funções, alterar a estrutura de
carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder
vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público, salvo
excepcionalidades nos termos da Lei Complementar nº 173 de 27 de
maio de 2020.
 
Parágrafo Único – Os recursos para as despesas decorrentes destes
atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2021.
 
Art. 44º - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos
Poderes em 2021, Executivo e Legislativo, não excederá em
Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no
exercício de 2019, acrescida de 10%, obedecido ao limite prudencial
de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art.
71 da LRF).
 
Art. 45º - 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 excedem
a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo
único, V da LRF).
 
Art. 46º - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para
reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites
estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF).
Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
Eliminação das despesas com horas-extras;
Exoneração de servidores ocupantes de cargo de comissão;
Demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
 
Art. 47º - Para efeito desta lei e registro 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.
 
Parágrafo Único – Quando a contratação de mão-de-obra envolver
também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de
prioridade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar
substituição de servidores, a despesa será classificada em outros
elementos de despesa que não o “34 – Outras Despesas de Pessoal
decorrentes de Contratos de Terceirização”.
 
VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA
 
Art. 48º - 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 rendas,
ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas,
devendo esses benefícios serem considerados no cálculo do orçamento
da receita e serem objeto de estudo do seu impacto orçamentário r
financeiro no exercício em que se inicia sua vigência e nos dois
subseqüentes (art. 14 da LRF).
 
Art. 49º - 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. 50º - 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).
 
VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 51º - 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 sansão 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 encaminhado à
sanção até o início do exercício financeiro de 2021, fica o Executivo
Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma
original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
 
Art. 52º - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros
pelo eventual atraso no pagamento de compromissos, motivados por
insuficiência de tesouraria.
 
Art. 53º - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos
quatro meses do exercício, somente poderão ser reabertos no exercício
subsequente, através de prévia autorização legislativa conforme
disposto no artigo 167, inciso V da Constituição Federal.
 
Art. 54º - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios
com o Governo Federal e Estadual através se seus órgãos da
administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços
de competência ou não do Município.
 
Art. 55º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE. AOS 29 DE JUNHO DE 2020.
 
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
 
SUGESTÕES DE METAS PRIORITÁRIAS A SEREM
CONSIDERADAS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DA
“LDO 2021”
 
INFRAESTRUTURA. DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Carro coletor e compactador de lixo
Aquisição de veículos para a frota municipal
Construção de um Centro de Velório Público
Recuperação do açude Elói de Souza com construção de passarela
para pedestre com iluminação e urbanização
Calçadão e urbanização da Rua Antônio Henrique Pereira
Construção do centro administrativo, gabinete do prefeito, secretarias
afins e auditório
Contratação de empresa especializada para manutenção da iluminação
pública
Construção de uma garagem para guardar e dá manutenção nos
veículos da frota municipal
Construção de praças públicas
Reforma e adaptação do arquivo municipal na Rua Sérvulo Pereira
(Clube Municipal)
Digitalização e modernização dos documentos do Arquivo Municipal
Urbanização do entorno do triangulo da EMBEV
Programa de modernização tecnológica da gestão pública integrando
todas as secretarias
Construção de quatro (4) abrigos para moto taxistas, no bairro
Tancredo Neves, Bairro Seridó, vila tupã e centro
Abrir a Rua Joao Felix sobrinho desde a Rua Otavio Pereira – para à
Djalma Silvino, bem como a Wellington Bezerra
Urbanização e asfaltamento da Av. São João, Gracindo Deitado e
Sérvulo Pereira
Implantação da sinalização urbana, Rural e turística
Acessibilidade nos órgãos públicos e vias publicas
Pavimentação nas novas vias urbanas
Recuperação das RNs de acesso ao município



Firmar parcerias entre PMCC e proprietários em relação aos limites de
estradas vicinais
Construção de banheiros públicos para feirantes
Conclusão do calçamento e relocação dos postes da Rua Paulo
Damásio
Retirada de canteiros da Rua São Vicente e Conjunto Wilson Pereira,
preservando a arborização.
Criação de departamento de Patrimônio Público
Construção de calçadão com urbanização na entrada da cidade pelo
Bairro Tancredo Neves
Implantação da Guarda Municipal
Ampliação de monitoramento eletrônico no município.
Firmar parcerias para realização de georeferênciamento entre
CONISA, CAERN, INCRA e IBGE
Desapropriação de áreas urbanas para construção de obras públicas
Ampliar sistema de Iluminação Pública nas áreas urbanas e rurais
Construção de galpões Industriais
Reforma sala do Empreendedor
Recuperação e sinalização das lombadas dos perímetros urbanos
Construção de faixas de pedestres em frente as escolas do município
Construção do Parque da Criança no triangulo da EMBEV
Urbanização e Arborização da Orla do Açude Eloy de Souza
Construção do Centro de Convivência do Idoso da Serra de Santana
 
EDUCAÇÃO
Construção da sede do Centro Municipal do Ensino Rural (alterado)
(realizado)
Reforma e ampliação na EMBEV, EMSAN, Manoel Belmino e Jose
Rodrigues dos Santos (alterado)
Construção de escolas com toda infraestrutura na Serra de Santana.
Refeitório em todas as escolas municipais;
Implantação de cozinha industrial para o preparo da merenda escolar e
ampliação da sede para recepção e distribuição de alimentos da
merenda escolar e equipamentos
Construção de Creche na Zona Rural;
Implantar, ampliar e equipar laboratórios de ciências, artes e
multifuncional – EMBEV-EMSAN/EMMBS
Otimização/Acessibilidade para pessoas com deficiência, em todas as
Escolas Públicas Municipais e Creches
Formação continuada para Profissionais em educação, Técnicos e
Equipe de apoio e serviços das escolas municipais e Secretaria de
Educação
Incentivo à pós-graduação, mestrado e doutorado dos professores.
Distribuição gratuita de fardamento escolar
Ampliar e sistematizar a oferta de vagas na Educação de Jovens e
Adultos
Kits mobiliários para o programa Pronacampo
Material lúdico para educação na rede municipal (alterado)
Construção ou ampliação da SEMECD no PAR
Construção de escola no bairro Tancredo Neves
Aquisição de um veículo tipo utilitário para o Centro Rural de Ensino
Aquisição de veículos para transporte escolar
Aquisição de veículo para a SEMECD
Aquisição de bicicletas para estudantes da zona urbana e rural com
deslocamento de até 2 km
Conjunto aluno-professor contempladas no PAR
Convenio com IEL para concessão de estagio e IF Cursos
preparatórios para o ENEN
Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de
educação
Laboratórios de Informática para todas as Escolas Públicas Municipais
Capacitação para os Conselheiros envolvidos na política de Educação
Recuperação de quadra de esportes em escolas da rede Municipal
Climatização das escolas da rede municipal de ensino
Implantação de um centro Municipal de Inclusão Digital, para oferta
de cursos de informática aos cerro-coraenses
Firmar convenio para desenvolvimento de Cursos de capacitação em
várias áreas para a comunidade
Disponibilização de Ônibus para transporte dos alunos que estudam
em currais novos nos turnos da manhã, tarde e noite.
Distribuição de material escolar para alunos em situação de carência
do município
 
CULTURA:



Reestruturar e equipar o Cine-canário, para casa da cultura
Apoio às diversas criações e manifestações artísticas, através das
Associações, entidades Culturais e incentivar os grupos para
regularização jurídica
Valorização dos artistas da terra através das Associações Afins
Criação da Secretaria de Cultura e/ou efetivar à Coordenação da
Cultura
Aquisição de equipamentos para a Banda Marcial
Contratação de professores graduados em Música para o setor de
Cultura
Criação da banda filarmônica do Município
Implantação de Grupos Culturais para aulas de música nas
comunidades
 
DESPORTO:
Melhoria na padronização dos campos de futebol
Incentivar a formação de oficinas e cursos na área de esportes
Implantação do Programa Bolsa Atleta Municipal e apoiar atletas em
geral do município
Construção de ciclovias na zona urbana
Construção e reforma de quadras de esportes na zona urbana e rural
Incentivar a criação do Conselho de Esportes
Incentivar os campeonatos rurais e intermunicipais
Incentivar e apoiar as escolinhas de esportes
Implantação do programa segundo tempo do ministério dos esportes
Apoio e incentivo às Associações Desportivas legalmente constituídas
Construção de campos de futebol
Construção de cabines para transmissões de rádio e outros meios de
comunicação no estádio de futebol Othon Osorio
Doar materiais esportivos para Atletas
Criação do fundo municipal de apoio ao esporte
Criação da Secretaria Municipal de Desporto
Construção de pista de atletismo
Aquisição de veículo – tipo micro-ônibus para o setor de Esportes
Aquisição de bebedouros industriais para quadras de esportes e
estádio Othon Osorio
Substituição da iluminação do estádio Othon Osorio por iluminação
de LED
Perfuração e Instalação de Poço Tubular no Estádio Othon Osorio
Construção de Campo de Vôlei no Terminal Turístico
Aquisição, implantação/instalação de gramado no Estádio de Futebol
Oton Osorio
 
AGRICULTURA:
Aquisição de tratores e implementos agrícolas
Aquisição de um veículo utilitário e uma moto para SAMAT
Recuperação e apoio ao funcionamento das agroindústrias
(Beneficiadoras de frutas e amêndoas)
Construção e padronização da feira livre (Barracas, bancas,
fardamentos) e implantação da feira de produtos agroecológicos.
Criar viveiro de mudas frutíferas, medicinais e nativas e implantação
de bancos de sementes na zona rural
Implantação do programa de hortas comunitárias e quintais produtivos
no município
Implantar UTD's de Palma forrageira
Perfuração e recuperação de poços e açudes
Manutenção e ampliação do Programa corte de terra
Construção e manutenção de mata-burros em substituição a todas as
porteiras nas estradas vicinais
Construção e reestruturação de um sistema simplificado de
abastecimento de água nas comunidades do sertão
Ampliação do Sistema adutor na serra de Santana em parceria com a
CONISA
Apoio às Associações Comunitárias da Agricultura Familiar
Construção de local para implantação de tanques de resfriamento de
leite no município
Construção de renques e barramentos
Construção e manutenção de açudes, barreiros e barragens na zona
rural
Construção de silos comunitários para reserva de forragem animal
Apoio à criação de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, piscicultura,
aves e abelhas
Construção de Curral Comunitário para apreensão de animais soltos
áreas públicas das áreas rurais e urbana



Incentivo a Projetos de fruticultura, mandiocultura e floricultura
Vacinação do rebanho bovino
Manutenção e reforma da unidade de beneficiamento de carne
(abatedouro) e mercado público
Construção de unidade de beneficiamento de carnes
Aquisição de carro frigorífico para transporte de carnes
Aquisição de aparelhos GPS e mobiliários para a SAMAT
Alargamento e manutenção das estradas vicinais do Município
Alocar recursos para o projeto consorcio de resíduos sólidos
Equipar e estruturar a sala do empreendedor
Identificar árvores tombadas do município
Implantação de sistemas de dessalinizador nos poços existentes na
zona rural
Construção de cisternas de abastecimento d’água
Aquisição de carro pipa
Alocar recursos para contra partida do programa Garantia Safra.
Construção de passagens molhadas no território do município
Pavimentação das agrovilas e vias rurais
Alteração e adequar à Lei do SIM a legislação nacional
Construção de centro de comercialização de animais na zona urbana
Capacitação continuada dos profissionais da SAMAT
Desapropriação de áreas rurais para construção de obras públicas
Assistência técnica aos pequenos agricultores familiares
Firmar parcerias com a Agencia de Fomento do Estado
Construção de Currais Comunitários na zona rural
Apoio e incentivo à produção de silagem
 
MEIO AMBIENTE:
Promover parcerias/campanhas para o Combate à caça, pesca
predatória, desmatamento e a produção de carvão vegetal
Recuperação das áreas degradadas
Retomada e incentivo da Coleta Seletiva
Realizar Seminários para orientar a população quanto à preservação
do meio ambiente
Apoio ao Cadastro Ambiental Rural e o CCIR
Arborização Urbana e Rural do Município
Garantir recursos e adequação do plano de resíduos sólidos e
drenagem municipal
Criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Firmar parcerias com Instituições Governamentais e/ou Não-
Governamentais para realizar estudo técnico visando a contenção de
erosão em áreas degradadas
Implantar sistema de reuso de agua
Capacitação continuada dos profissionais da SAMAT
Firmar parcerias com entidades para reciclagem/descarte de lixo
eletrônico
 
TURISMO:
Criação da Secretaria Municipal de Turismo bem como a criação do
Centro de Turismo
Incentivos fiscais para novos investidores
Catalogar e Tombar o patrimônio ambiental do município
Catalogar sítios arqueológicos pinturas e inscrições rupestres
Construção de mirantes no município
Estimular a criação de roteiros turísticos
Melhorar o acesso aos atrativos turísticos
Realização de oficinas para formação de condutores turísticos, para
alunos da EJA e do 9º Ano do Ensino Fundamental, com bolsa de
incentivo
Fomentar a regionalização da culinária de forma organizada
Alocar recursos para os eventos de turismo
Criação do consorcio do Geoparque Seridó
Criação de praça de alimentação e local adequado para os artesãos
Instalar e prestar manutenção na sinalização turística
Aquisição de coletores de resíduos para os pontos turísticos
Divulgação e mídia do potencial turístico do município
Incentivo ao Turismo Rural
Identificar e catalogar novos pontos turisticos
 
SAÚDE
Estruturação da rede física dos serviços da atenção especializada
Pavimentação na área externa do HMCS
Melhoria da infraestrutura do Hospital e Maternidade Clotilde Santina
Construção de Garagem para veículos da Saúde



Custeio do polo de academias ao ar Livre
Reforma e ampliação da Secretaria de Saúde
Construção, reforma e ampliação de UBSs
Aquisição de equip. para à atenção básica, média e alta complexidade
para a Unidade Hospitalares
Informatização dos setores do HMCS e UBSs
Aquisição de veículos para atenção básica e média complexidade
Aquisição de motocicletas para a vigilância em saúde e atenção básica
Canalizar oxigênio e Ar comprimido para o HMCS
Aquisição de ambulâncias
Firmar convênio e/ou locação de casa de apoio em Natal e Caicó para
acomodação dos pacientes e/ou acompanhantes do município em
tratamento de saúde
Aperfeiçoar a qualificação dos profissionais nas ações de serviços de
atenção básica e de média complexidade e formação continuada para
todos profissionais de saúde
Aquisição de kits odontológicos
Implantação das redes de atenção à saúde
Manutenção da assistência farmacêutica na atenção básica e média
complexidade
Implementar as ações de vigilância à saúde
Manutenção de Consórcios de Saúde
Construção de melhorias sanitárias na zona rural e urbana
Viabilizar e apoiar a implantação do Sistema de esgotamento Sanitário
através da CAERN, Ministério das cidades e FUNASA
Firmar parcerias com entidade de ensino para realização de estágios
Manutenção do consorcio do SAMU
Aquisição de caminhão coletor de resíduos
Instalação de climatização nas unidades de saúde do município
Conclusão das instalações do necrotério
Construção de casas de alvenaria em substituição as casas de taipa, em
parceria com a FUNASA
Ampliação da sala de urgência e recepção do HMCS
Construção de estacionamento coberto no HMCS
Criação do Programa de Humanização de Atendimento, com oficinas
e capacitação para todos os profissionais da área do município
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONTROLE
Construção e manutenção da sede Conselho Tutelar
Cursos profissionalizantes e geração de emprego e renda, pactuados
pelo sistema (SESI, SESC, SENAC, SENAI, IFRN, UFRN E
SEBRAE)
Estruturar a sede de funcionamento do controle social em âmbito
municipal (casa dos conselhos)
Aquisição de veículos para Assistência Social
Destinar recursos para o Fundo da Infância e Adolescência - FIA
Capacitar os Profissionais envolvidos com todos os Programas de
Assistência Social
Efetivação do conselho Municipal da Mulher
Aquisição de Mobiliário, Equipamentos Tecnológicos, Material
Lúdico e Recreativo para as Unidades de Atendimento da Política de
Assistência Social
Capacitação para os usuários e Conselheiros envolvidos na política de
Assistência Social
 
Reforma e ampliação Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e
Assistência Social
Apoio a eventos culturais do município
Construção da sede do CREAS
Convênio com ITEP e outros
Construção, Manutenção e reparos de unidades habitacionais
Implantação de serviços itinerantes para atender a população da zona
rural
Construção, Reforma e ampliação da unidade do serviço de
convivência e fortalecimento de vínculo
Implementação da vigilância sócio assistencial
Formar parcerias para construção de novas unidades habitacionais
Garantir ações de caráter socioeducativo para as famílias que
convivem com a seca
Manutenção e reforma do Centro de Referência da Assistência Social
- CRAS
Ampliar o atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos
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