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Edição Nº 114 de 28 de setembro de 2005

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei n.º 2.195 de 19 de setembro de 2005.
(Autoria: Mensagem n.º 004 do Poder Executivo)

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
do orçamento municipal para o exercício
financeiro de 2006.
ACâmara Municipal de Valença RESOLVE:

CapítuloI
Das Disposições Preliminares

Artigo 1º - Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes que irão
nortear a elaboração do orçamento do Município de Valença para 2006,
compreendendo:

I. as metas e prioridades do Governo Municipal para 2006;

II. a estrutura e organização dos orçamentos;

III. as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município;

IV. as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos;

V. as disposições sobre as alterações da legislação tributária;

VI. as disposições gerais.

CapítuloII
Das Metas e Prioridades do Município

Artigo 2º - A elaboração e aprovação do projeto da lei orçamentária de 2006
e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção da
meta de superávit primário de 2,83% da Receita Orçamentária Total, visan-
do garantir o pagamento de seus compromissos.

§ 1º - As prioridades do Município para o exercício de 2006, atendidas as
despesas que constituem sua obrigação constitucional ou legal, são as
constantes do Anexo I desta Lei.

§ 2º - O Poder Executivo justificará, na Mensagem que encaminhar o projeto
de lei orçamentária, o atendimento de outras despesas discricionárias em
detrimento das prioridades constantes do Anexo I, caso seja necessário.

Artigo 3º - Os investimentos serão programados com base nos seguintes
princípios:

I. somente serão incluídos projetos novos se tiverem sido adequadamente
contemplados os projetos em andamento;

II. os projetos em fase de execução terão preferência sobre os novos pro-
jetos, não podendo ser paralisados sem autorização legislativa;

III. no caso de projetos em fase de execução haverá prioridade aos destina-
dos às áreas de saneamento, saúde e educação.

§1º -Consideram-seprojetos emandamento aqueles cuja execução financeira,
até 30/06/05, tenha ultrapassado a 20% do seu custo total estimado, conforme
relatório a que se refere o parágrafo único do artigo 45 da LC 101/00.

§ 2º - Consideram-se projetos adequadamente contemplados o que são
objetos de convênio com o Governo Federal ou Estadual, bem como os
que ultrapassaram 60% de suas execuções físicas e orçamentárias.

§ 3º - Para os efeitos dos parágrafos anteriores, consideram-se:

I. execução física, a realização da obra, fornecimento do bem ou prestação
do serviço;

II. execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive
sua inscrição em Restos a Pagar;

III. execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos Restos a
Pagar já inscritos.

Artigo 4º - A lei orçamentária não consignará dotação para investimentos
com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no
plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.

CapítuloIII
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos

Artigo 5º - A estrutura e organização do orçamento público municipal
observarão as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/
64, da Lei Complementar Federal nº 101/00 e o que dispõe esta Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 6º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando
à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indica-
dores estabelecidos no plano plurianual.

II. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação de governo.

III. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamen-
to da ação de governo.

IV. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manuten-
ção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não
resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens
ou serviços.

V. Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agru-
pada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível
da classificação institucional.

Artigo 7º - O orçamento fiscal e o da seguridade social discriminarão a
despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programa-
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ção, com suas respectivas dotações, especificando o grupo de natureza de
despesa, a modalidade de aplicação e a fonte de recursos.

§ 1º - As categorias de programação serão identificadas no projeto de lei
orçamentária por função, sub-função, programa, projetos e atividades ou
operações especiais.

§ 2º - Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elemen-
tos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, con-
forme a seguir discriminados:
1 - pessoal e encargos sociais;
2 - para juros e encargos da dívida;
3 - outras despesas correntes;
4 – investimentos;
5 - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à cons-
tituição ou aumento de capital de empresas;
6 - amortização da dívida.

§ 3º - Entende-se como modalidade de aplicação a informação gerencial
que tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente
por órgãos ou entidades no âmbito do Governo Municipal ou por outro
ente ou entidade, eliminando a dupla contagem dos recursos transferidos
ou descentralizados.

§ 4º - As Reservas de Contingências, previstas no artigo 17 desta Lei,
serão identificadas pelo dígito 9 (nove), no que se refere ao grupo de
natureza de despesa.

CapituloIV
Das Diretrizes para elaboração e execução do orçamento

do Município e suas Alterações
Seção I

Das Disposições Gerais

Artigo 8º - A elaboração, aprovação e execução da lei orçamentária de 2006
serão realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal,
observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da
sociedade a todas informações relativas a cada uma dessas etapas, bem
como a avaliação dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que
integra esta Lei.

Artigo 9º – A alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propi-
ciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos
programas de governo.

Seção II
Das Vedações eAutorizações

Artigo 10 – São vedadas, além daquelas expressas na Constituição Federal
e Leis Complementares, as seguintes operações:

I. a transferência de recursos para clubes e associações de servidores ou
quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para
o atendimento pré-escolar;

II. a remuneração, a qualquer título, a servidor público da ativa ou a empre-
gado de empresa pública ou de sociedade de economia mista por serviços
de consultoria ou assistência técnica, inclusive os custeados com recur-
sos de convênios ou instrumentos afins;

III. a destinação de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou
contribuições para entidades privadas, exceto as enquadradas no artigo 11
desta lei;

Artigo 11 - Poderão ser destinados recursos a título de subvenções sociais
ou auxílios a entidades privadas que exerçam atividades de natureza conti-
nuada nas áreas de cultura, inclusive física e desportiva, assistência soci-
al, saúde e educação, e que preencham uma das seguintes condições:

I. sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, e estejam
registradas no setor de promoção social deste Município;

II. estejam registradas em cartório, não se constitua em patrimônio de pes-
soas e tenha diretoria eleita na forma estatutária;

III. sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica
ou assistencial;

§ 1º - Não se concederá subvenção social ou auxílio a entidade que não
tenha prestado contas da subvenção anterior.

§ 2º - Caberá ao órgão concedente verificar se a entidade atende aos requi-
sitos exigidos, bem como acompanhar a execução das atividades, projetos
ou operações especiais, desenvolvidos com os recursos transferidos.

§ 3º - As dotações destinadas às subvenções sociais, bem como as refe-
rentes a auxílios poderão ser consolidadas em suas respectivas classifica-
ções orçamentárias e definidas a sua alocação por Decreto do Executivo.

Artigo 12 – Fica o Poder Executivo autorizado:
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I. a firmar convênio, acordo ou ajuste com outros entes federativos, visan-
do a participação no custeio de despesas referentes a serviços de compe-
tência do Estado, União ou de outro Município, desde que seja justificada
a necessidade sua prestação;

II. a remanejar dotações entre categorias econômicas de um mesmo progra-
ma e transposição de dotações entre programas de uma mesma unidade
administrativa ou orçamentária, desde que não ultrapasse a 20% (vinte por
cento) do valor do programa;

SeçãoIII
Da Proposta Orçamentária

Artigo 13- A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará a
Câmara Municipal, até o dia 15/10/2005, obedecerá ao disposto no artigo
22 da Lei 4.320/64.

§ 1º - O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal a proposta de
orçamento em meio eletrônico.

§ 2º - A Câmara Municipal encaminhara ao Executivo, até 20 de setembro
de 2005, sua respectiva proposta orçamentária, para fins de consolidação
do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta Lei.

Artigo 14 - O projeto da lei orçamentária conterá as informações descritas
no artigo 2º da Lei 4.320/64, sendo acompanhado dos seguintes quadros
demonstrativos:

I. da receita corrente líquida na forma do artigo 2º, IV da LC 101/00;

II. dos recursos e despesas do Poder Legislativo na forma da EC nº 25/00;

III. dos recursos e aplicações no ensino fundamental e infantil;

IV. dos recursos e aplicações no FUNDEF;

V. dos recursos e aplicações na saúde;

VI. a consolidação das previsões de gastos com investimentos;

VII. das receitas e planos de aplicação dos fundos especiais;

VIII. da despesa, na forma dos anexos 6 a 9;

IX. do programa anual de trabalho do Governo, em termos de execução de
obras e de prestação de serviços;

X. do aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

Artigo 15 – No caso de renúncia de receita, assim entendida a norma do §
1º do art. 14 da Lei Complementar Federal 101/2000, o projeto de lei orça-
mentária será acompanhado de demonstrativo localizado do efeito sobre
as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsí-
dios e benefícios de natureza financeira e tributária.

Parágrafo único. Os incentivos e/ou benefícios de natureza financeira ou
tributária, serão concedidos ou ampliados caso tenham sido considerados
na estimativa da receita e não afetarem as metas programadas.

Artigo 16 – A alocação dos créditos orçamentários será feita, direta e
exclusivamente, à unidade orçamentária que for responsável pela ação
correspondente.

Parágrafo único. Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentá-
ria e de um programa.

Artigo17–Apropostaorçamentária conterá reservasdecontingências, a saber;

I. de 1º (um por cento) da receita corrente líquida para atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

II. De 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida para atendimento de
contrapartidas de convênios a serem firmados com a União e com o Estado.

Parágrafo único. A reserva de contingência será constituída, exclusiva-
mente, de recursos do orçamento fiscal, sendo considerada como despesa
primária para efeito de apuração do resultado fiscal.

Artigo 18 – A proposta orçamentária somente incluirá dotações para o paga-
mento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em
julgado da decisão exeqüenda e pelo menos uma das seguintes certidões:

I. de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II. de que não tenham sido opostos embargos ou impugnação aos respec-
tivos cálculos.

Parágrafo único. As dotações a que se refere este artigo serão alocadas na
Órgão Jurídico deste Município.

Seção IV
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Artigo 19 - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos proje-
tos que o modifiquem, somente podem ser aprovadas caso:

I. sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei;

II. não versem sobre aumento de despesas dos serviços administrativos
da Câmara;

III. indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes
de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) dotação de pessoal e seus encargos;
b) serviços da dívida;

IV. sejam relacionadas com:
a) correção de erros ou omissões;
b) dispositivos do texto do projeto de lei;

Seção V
Da Lei Orçamentária e sua Execução

Artigo 20 - A Lei Orçamentária Anual conterá a discriminação da receita e
despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa
de trabalho do Governo, obedecidos os princípios constitucionais e legais.

Artigo 21 – Integrarão a Lei Orçamentária Anual:

I. sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II. quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias eco-
nômicas, na forma do Anexo I da Lei 4.320/64;

III. quadro discriminado da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração;

V. autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de
25% (vinte e cinco por cento) da receita orçamentária total;

VI. reserva de contingência no valor de 1º (um por cento) da receita corren-
te líquida.

Artigo 22 – Acompanharão a Lei Orçamentária Anual:

I. o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município e seus fundos;

II. o orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos a ele
vinculado;

Artigo 23 - Na lei orçamentária a discriminação da despesa, quanto a sua
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natureza, far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza de despesa
e modalidade de aplicação.

Parágrafo único. O Executivo, por decreto, poderá estabelecer a discrimi-
nação da despesa por elementos.

Artigo 24 – A Câmara Municipal poderá encaminhará ao Executivo o autó-
grafo do projeto de lei orçamentária também em meio eletrônico.

Artigo 25 – Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado ou sanciona-
do pelo Prefeito Municipal até 31/12/05, a programação dele constante
poderá ser executada para o atendimento as despesas que constituem
obrigações constitucionais ou legais do Município.

Artigo 26 – São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de
despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e sufici-
ente disponibilidade de dotação orçamentária.

Artigo 27 – Os projetos de lei referentes a abertura de crédito adicional, utili-
zando como fonte de recurso o provável excesso de arrecadação, serão acom-
panhados da memória de calculo da atualização da estimativa da receita.

Artigo 28 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, confor-
me disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal será efetivada,
quando necessária, mediante decreto do Prefeito Municipal, até noventa
dias após a publicação da lei orçamentária.

Artigo 29 - Não se concretizando as hipóteses de riscos até 20.11.06 e
estando mantido o equilíbrio na execução orçamentária, a reserva de
contingência, citada no artigo 17, poderá ser anulada para servir de fonte
de recurso para outro programa.

Seção VI
DaProgramaçãoFinanceira eLimitaçãodeEmpenho

Artigo 30 - O Executivo até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária de 2006, elaborará e editará por decreto, os seguintes documentos:

I. o desdobramento das receitas orçamentárias previstas em metas bimestrais
de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das
medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do
montante dos créditos passíveis de cobrança administrativa;

II. programação financeira anual;

III. cronograma anual de desembolso mensal por unidade administrativa
que tenha programa de trabalho próprio

§ 1º - A avaliação dos resultados será a cada bimestre civil e, sendo neces-
sário, serão editados atos complementares ajustando a programação fi-
nanceira e o cronograma de desembolso mensal.

§ 2º - A liberação de recursos orçamentários para pagamento de gastos
públicos, obedecerá a seguinte ordem de hierarquização:

I. amortização da dívida fundada ou contratada;

II. pagamento de pessoal e encargos;

III. manutenção dos serviços públicos essenciais;

IV. investimentos.

Artigo 31 – Não se realizando a receita, como previsto, e sendo necessária a
limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação finan-
ceira para atingir as metas fiscais, adotar-se-á os seguintes procedimentos:

I. a referida limitação se fará para as seguintes naturezas de despesas:
“Outras Despesas Correntes”, “Investimentos’ e“Inversões Financeiras”
de cada órgão;

II. o montante a ser contingenciado será rateado proporcionalmente a cada
órgão, tomando por base o percentual da despesa do órgão em relação a
despesa total do Executivo;

Parágrafo único. Não se fará limitação de empenho nas despesas da educa-
ção e de saúde, quando houver riscos de não se atingir aos limites consti-
tucionais mínimos.

CapituloV
Da Política de Pessoal

Artigo 32 – Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limites na ela-
boração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos soci-
ais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situa-
ção vigente em maio de 2005, projetada para o exercício de 2006, conside-
rando os eventuais reajustes, acréscimos legais decorrentes de alterações
de planos de carreira e admissões para preenchimento de cargos.

Artigo 33 - Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, § 1º, inciso
II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo,
ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de
remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estru-
tura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qual-
quer título, constantes de anexo específico da lei orçamentária.

Artigo 34 – No exercício financeiro de 2006, observado o disposto no
artigo 169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servi-
dores se, cumulativamente:

I - existirem cargos vagos a preencher;

II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da
despesa;

III - for observado o limite de prudência estabelecido pela Lei 101/00.

Artigo 35 – No exercício financeiro de 2006, a realização de serviço extraordi-
nário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cen-
to) dos limites referidos no artigo 20 da Lei 101/00 somente poderá ocorrer
quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que
ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário,
no âmbito Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput, é de
exclusiva competência do Prefeito Municipal.

Artigo 36 – O disposto no § 1º do artigo 18 da Lei 101/00, aplica-se exclusi-
vamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, inde-
pendentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se consideram como substituição de servidores, para
efeito do caput, a contratação de pessoal por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público efetua-
da por força de lei ou decisão judicial e os contratos de terceirização, rela-
tivos à execução indireta de atividades que, simultaneamente:

I. sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de
regulamento;

II. não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa dispo-
sição legal em contrário, ou sejam relativas a cargo ou categoria extintos,
total ou parcialmente;

III - não caracterizem relação direta de emprego.

CapituloVI
DasAlterações da Legislação Tributária
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Artigo 37 – O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal projeto de lei
dispondo sobre alterações na legislação tributária especificamente sobre:

I. revisão do Código Tributário Municipal;

II. atualização da planta de valores para base de cálculo do IPTU e ITBI;

III. instituição do IPTU progressivo, na forma da EC nº 29/00;

IV. concessão de incentivos de natureza tributária para empresas que se
estabeleçam no Município e que sejam geradoras de empregos;

V. remissão de créditos tributários que sejam ante-econômicos;

VI. anistia de multas e redução de juros para pagamento da Dívida Ativa;
.
Artigo 38 - São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributá-
ria, para os fins do artigo 37, IV desta Lei, os gastos governamentais indi-
retos decorrentes do sistema tributário vigente que visam atender objeti-
vos econômicos e sociais, explicitados na norma que desonera o tributo,
constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcance,
exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redu-
ção da arrecadação potencial e, conseqüentemente, aumentando a dispo-
nibilidade econômica do contribuinte.

Artigo 39 – Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária e da
respectiva lei poderão ser considerados os efeitos de propostas de altera-
ções na legislação tributária.

Parágrafo único. Caso não sejam aprovadas as modificações, ou sejam
parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos espera-
dos, o Executivo providenciará, no decorrer do exercício, os ajustes neces-
sários através de decretos.

CapituloVII
Das Disposições Finais

Artigo 40 - Para os efeitos do artigo 16, § 3º da LC nº 101/00, entende-se
como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e
serviços, os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Artigo 41 – Para efeito do disposto no artigo 42 da LC nº 101/00, considera-se

I. contraída a obrigação no momento da formalização do contrato adminis-
trativo ou congênere;

II. compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deve se verifi-
car no exercício, no caso de despesas relativas à prestação de serviços já
existentes e destinados à manutenção da administração.

Artigo 42 - Os serviços destinados ao atendimento à saúde da população,
bem como os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental
serão prestados com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, conforme artigo 30, VI e VII da CF.

Artigo 43 - A retificação da lei orçamentária e de seus créditos suplementa-
res e especiais somente poderá ocorrer até 30 dias após a respectiva publi-
cação e desde que ocorra dentro do exercício financeiro.

Parágrafo único. Vencido o prazo de que trata o caput, a retificação será
feita através de abertura de créditos suplementares ou especiais.

Artigo 44 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional
suplementar com recursos oriundos de convênios, até o limite do respecti-
vo convênio.

Artigo 45 - Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no artigo 4º, § 3o
da LC nº 101/00, o Anexo contendo a demonstração dos Riscos Fiscais.

Artigo 46 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala “Pedro Gomes” em 19 de setembro de 2005.

VICTOREMMANUELCOUTO WALNIRBENEDITOAMARALDASILVA
PRESIDENTE VICE- PRESIDENTE

Mª STELADOSSANTOSBEILER LORENÇODEALMEIDACAPOBIANCO
1ª SECRETÁRIA: 2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 28/09/2005

FERNANDOPEREIRAGRAÇA
PREFEITO

ANEXODERISCOSFISCAIS
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2006

(Art. 4º, § 3º da LC nº 101/00)

Com o objetivo de buscar o compromisso com a implementação de um
orçamento equilibrado, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), esta-
beleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter Anexo de Ris-
cos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros ris-
cos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a
serem tomadas caso se concretizem:
Os riscos fiscais são classificados em duas categorias: Orçamentários e de
Dívida

RISCOSORÇAMENTÁRIOS:

São aqueles que dizem respeito à possibilidade de as receitas e despesas
previstas não se confirmarem, isto é, que durante a execução orçamentária
ocorram desvios entre as receitas previstas e despesas fixadas.
O presente projeto de lei, conforme dispõe a LC 101/00, traz em seus artigos
30 e 31 os mecanismos de correção dos riscos fiscais ligados ao orçamen-
to. Assim se porventura durante a execução orçamentária do exercício de
2006, ocorrerem riscos orçamentários, a reavaliação bimestral, juntamente
com a elaboração quadrimestral do Relatório de Gestão Fiscal, permite que
eventuais desvios, tanto da receita quanto da despesa, sejam corrigidos
ao longo do ano.

RISCOSDADÍVIDA:
As dívidas estão divididas em Consolidadas, que já foram reconhecidas
pelo Município, e as em processo de reconhecimento, como se segue:

Reconhecidas pelo Município R$ 80.600,00
Em reconhecimento pelo Município R$17.620.000,00
-LIGHT R$7.000.000,00
-FGTS R$5.500.000,00
- INSS R$4.000.000,00
- Petrobrás R$1.000.000,00
- RFFSA R$ 120.000,00

A Dívida Pública tem limites em relação a Receita Corrente Líquida, não
podendo ultrapassar no total a 1.2 desta Receita e nas despesas com a
Amortização e Juros da Dívida a 11,5%, conforme Resoluções 40 e 43 do
Senado Federal. A Dívida Municipal alcança a 46% da Receita Corrente
Líquida e as despesas com Amortização e Juros não poderão ultrapassar a
R$4.390.000,00.

Não se tem conhecimento de passivos contingenciais, entretanto, por ga-
rantia, foi criada a Reserva de Contingência com valor de 1% da Receita
Corrente Líquida.
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Discriminação Exercício Atu a
Lei Realizado % Lei Realizado % 2004

Receita Total 32.278.610 33.371.847 103 32.944.288 33.522.356 0,99 34.901.99
Despesa Total 32.278.610 34.037.584 104 32.944.288 31.231.845 1,05 34.901.99
Resultado Primário 0 665.737 0 0 2.290.511 0
Dívida Consolidada 0 3.877.547 0 0 1.896.857 0

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais

Valores Nominais em R$mil
2º Exercício Anterior-2002 1º Exercício Anterior-2003

Quadro 1- Metas - Resultados, Receita, Despesa, Resultado Primário e Nominal (art.4º, §2º, Inciso I da LC 101/00)

Re ce ita Tota l (e stim a da no orça me nto) 32.278.610 32.944.288 34.901.995 36.979.653 38.600.000 40.530.0 0
De spe sa Tota l (Fix a da no orça m e nto) 32.278.610 32.944.288 34.301.995 36.979.653 38.600.000 40.530.0 0

33.371.847 33.522.356
0
0
0

33.371.847 33.522.356 34.901.995 36.979.653 38.600.000 40.530.0 0
34.037.587 32.968.845

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

34.037.587 32.968.845 34.301.995 36.979.653 38.600.000 40.530.0 0
-665.740 553.511 600.000 0 0

0 1.896.857
2.142.684 2.789.259

0 892.402
0 892.402

2.142.684 1.445.913 0 0 0
(1) Para o exercício atual e os seguintes, utilizar a receita total prevista no orçamento
(2) Para o exercício atual e os seguintes, utilizar a despesa total fixada no orçamento
(3) Dívida fiscal líquida = Dívida Consolidada Líquida + Receita de Privatização

Re sulta do Nom ina l

Dívida Consolidada
(-) Total do Ativo Financeiro
Dívida Consolida da Líquida
Dívida Fisca l Líquida ve r obs. 3

(-) Concessão de Empréstimos
(-) Títulos de capital já integralizados
(=) De spe sa Fisca l (II) ve r obs.2
Re sulta do Primá rio (I-II)

(-) Receita de Privatização
(=) Re ce ita Fisca l ve r obs. 1
Despesa Total (Realizada)
(-) Amortização da Dívida

Receita Total (realizada)
(+) Aplicações Financeiras
(-) Operações de Crédito

Va lore s Nomina is e m R$m il

Discrimina çã o

2º
Ex e rcício
Ante rior-

2002

1º
Ex e rcício
Ante rior-

2003

Ex e rcício
Atua l-2004

1º
Ex e rcício
Se guinte -

2005

2º
Ex e rcício
Se guinte -

2006

3º
Ex e rcíci o
Se guinte -

2007

Ane x o de Me ta s Fisca is
Qua dro II: Me ta s Anua is de Re ce ita s, De spe sa s, Re sulta do Primá rio, Re sulta do Nom ina l e Monta nte da Dívida

Compa ra tivo com a s Fix a da s nos Ex e rcícios Ante riore s (a rt.4º §§1º e 2º da LC 101/00

32.278.210 32.944.288 34.901.995 36.979.653 38.600.000 40.530.0 0
32.278.210 32.944.288 34.301.995 36.979.653 38.600.000 40.530.0 0

31.948.410 33.522.356
0
0
0

31.948.410 33.522.356 34.901.995 36.979.653 38.600.000 40.530.0 0
28.659.520 32.968.845 34.301.995

0
0
0

28.659.520 32.968.845 34.301.995 36.979.653 38.600.000 40.530.0 0
3.288.890 553.511 600.000

0 1.896.857
2.142.684 2.789.259

0 892.402
0 892.402

2.142.684 1.445.913
(1) Para o exercício atual e os seguintes, utilizar a receita total prevista no orçamento
(2) Para o exercício atual e os seguintes, utilizar a despesa total fixada no orçamento
(3) Dívida Fiscal Líquida = Dívida Consolidada Líquida + Receita de Privatização

Dívida Consolidada Líquida
Dívida Fiscal Líquida Ve r obs. 3
Re sulta do Nomina l

(=) Despesa Fisca l (II) ver obs 2
Re sulta do Primá rio (I - II)
Dívida Consolidada
(-) Total do Ativo Financeiro

Despesa Total (Realizada)
(-) Amortização da Dívida
(-) Concessão de Empréstimo
(-) Títulos de Capital já Integralizados

(-) Aplicação Financeira
(-) Operação de Crédito
(-) Receita de Privatização
(=) Rece ita Fisca l (I) ve r obs. 1

Re ce ita Tota l (Estima da no Orça mento)
De spe sa Tota l (fixa da no orçame nto)

Receita Total (Realizada)

Exe rcício
Atua l-2004

1º Ex e rcício
Seguinte -

2005

2º Ex e rcício
Seguinte -

2006

3º Ex e rcíci
Seguinte -

2007
Discrimina çã o

2º ex e rcício
Ante rior-

2002

1º ex e rcício
Ante rior-

2003

Ane x o de Me ta s Fisca is
Quadro III- Me ta s Anuais de Re ce itas, De spesa s, Re sultado Primá rio, Resultado Nomina l e Montante da Dívida

Compa ra tivo com a s Fix adas nos Ex ercícios Ante riore s (a rt. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00)
Va lores Médios do Ex e rcício Atual em R$mil
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De acordo com art. 14 Inc.I,II e
III e § 1º, 2º e 3º da L.R.F. só e
somente só poderá haver
renúncia com a devida
compensação, portanto, não
havendo a possibilidade de
renúncia para o Município.

0 0 0

Total 0 0 0

0 0 0

Detalhamento da
Compensação

1º Exercício
Seguinte

2º Exercício
Seguinte

3º Exercício
Seguinte

Valores Nominais em R$mil

Detalhamento da Renúncia
1º Exercício

Seguinte
2º Exercício

Seguinte
3º Exercício

Seguinte

Anexo de Metas Fiscais
Quadro VI - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

(art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00)

Total 0 0 0

Total 0 0 0

3º Exercício
Seguinte

Detalhamento da Compensação
1º Exercício

Seguinte
2º Exercício

Seguinte

Valores Nominais em R$mil

Detalhamento da Expansão
1º Exercício

Seguinte
2º Exercício

Seguinte
3º Exercício

Seguinte

Anexo de Metas Fiscais
Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada

(art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00)

16.435.276 8.406.988 10.348.355
0
0

16.435.276 8.406.988 10.348.355

Ingresso Aplicação

0 0
0

Totais
Saldo para o exercício seguinte

Exercício
Histórico

Saldos dos Exercícios Anteriores

Anexo de Metas Fiscais
Quadro V - Origem e Aplicação dos Resultados de Aplicação de

Ativos(art.4º, §2º, Inciso III da LC 101/00
Valores Nominais em R$mil

Patrimônio/Capital
Reserva
Resultado Acumulativo
Total do Patrimônio Líquido

Valores Nominais em R$mil

Discriminação
3º exercício

Anterior-
2001

2º exercício
Anterior-

2002

1º exercício
Anterior-

2003

Anexo de Metas Fiscais
Quadro IV- Evolução do Patrimônio Líquido

(art.4º, §2º, Inciso III da LC 101/00

Precatórios a serem pagos no exercício de 2005 50.000

Anexo de Riscos Fiscais
Riscos Fiscais e Providências (art. 4º, §3º da LC 101/00)

Riscos Fiscais e Providências a Serem Tomadas
caso se Concretizem

Valor Previsto
(R$mil)
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A Prefeitura Municipal de Valença através da Secretaria
de Educação/ Cimee (Centro Integrado Municipal de Educa-
ção Especial) Márcia Leite de Almeida promoverá oficina
pedagógica no dia 07 de outubro, sexta-feira, na própria es-
cola, na Travessa Gumercindo Oliveira, nº 20, centro, nos tur-
nos de 8:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas. Com o
objetivo de favorecer a inclusão dos alunos portadores de de-
ficiência na rede de ensino regular, pretende capacitar, princi-
palmente, os professores já convidados de 1ª série A e 1ª série
B. A ser ministrada pelos próprios educadores do Cimee, se-
rão abordados os seguintes temas: Dificuldade de Aprendiza-
gem, Psicomotricidade, Deficiência Auditiva, O dia-a-dia na
sala de aula, Preparação para o trabalho e Alfabetização.

Além de textos, a confecção de material didático a partir
de material reciclado será um dos recursos utilizados a fim de
capacitar professores.

Cimee promoverá
oficina pedagógica

Santa Isabel do Rio Preto sediará o projeto Bandas e
Fanfarras da Rede Estadual de Ensino 2005, a ser reali-
zado no dia 06 de novembro, a partir das 9:00 horas, na praça
central do distrito. As inscrições nas categorias Bandas de
Tambor, Fanfarra e Banda de Apesentação poderão ser feitas
até o dia 06 de outubro, quinta-feira. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone 2457-1170, Colégio Esta-
dual Dr. Guilherme Milward, em Santa Isabel, falar com a pro-
fessora Elaine ou pelo 2442-2148, da Coordenadoria Regio-
nal do Médio Paraíba I, em Barra do Piraí, falar com César.

Projeto Bandas e Fanfarras da Rede Estadual
será realizado em distrito valenciano

A Associação Balbina Fonseca promoverá Festival
Esportivo na modalidade de basquetebol (masculino/fe-
minino), no dia 16 de outubro, no ginásio José Gomes
Graciosa, nas categorias sub 13 e sub 18. As inscrições
já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 13 de ou-
tubro, no Centro Esportivo da Associação Balbina Fon-
seca, de 18:00 às 21:00 horas.

 Estão sendo convidados para este momento esporti-
vo, associações de bairros, escolas e colégios e os clu-
bes esportivos de nossa cidade. Os representantes das
entidades deverão levar um ofício solicitando sua partici-
pação no Festival Esportivo e assim, requerer a ficha de
inscrição do atleta e o regulamento da competição.

Festival Esportivo
na  Associação

Balbina Fonseca

Até o momento há quatorze bandas inscritas, mas a expecta-
tiva dos organizadores é de chegue a vinte o número de parti-
cipantes.

Além da premiação em troféu, este evento selecionará as
melhores bandas e fanfarras, de acordo com as categorias, para
participação no grande concurso que acontecerá no Rio de
Janeiro, no Sambódromo, no dia 20 de novembro.

Este evento é uma realização da Secretaria de Estado
de Educação e tem total apoio da Prefeitura Municipal
de Valença através da Secretaria de Educação.

O Governo Fernando Graça está na expectativa de liberação de recursos para o início e ou reinício de obras de grande importância
para os valencianos. De acordo com o secretário municipal de Obras e Urbanismo, José Geraldo Barbosa Chaves, as obras de infra-
estrutura no bairro Vale Verde estão prestes a serem iniciadas, tão logo haja liberação pela Caixa Econômica Federal.Aempresa
Biota Engenharia, já licitada, é que ficará responsável pelos serviços de calçamento, drenagem, saneamento e outras melhorias no
bairro.

Outra obra prevista é o esgotamento sanitário nos bairros Canteiro e Varginha, no aguardo de liberação de verba da Funasa, já que
as obras de contrução das Estações de Tramento de Esgoto (ETE) nos bairros Cambota e Varginha continuam a todo vapor. Da
mesma forma, a revitalização daAvenida Silvina Borges Graciosa será agilizida mediante a liberação de recursos.

Mais uma boa notícia dada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, é com relação ao aditamento de contratos. O
primeiro, junto ao Estado, visa o reinício da construção das casas populares da Varginha e, o outro, de obras de infra-estrutura como,
por exemplo, de pavimentação, na sede do município e no distrito de Conservatória.

E, com recursos próprios do município, já foram reiniciadas as obras de construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) de
Conservatória, que terá os mesmos moldes da ETAde Parapeúna, entregue à população no mês de julho.

Governomunicipal aguarda liberaçãoderecursos
para realização de obras


