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LEI COMPLEMENTAR No 00112017 

PALMINOPOLIS-GO, DE 05 DE JUNHO DE 2017. 

"Institui a Lei de Dirctnzes Orçamentárias, quo 
dispöe sobre as dirtiizes gerais para a elaboraçao 
da Lei Orçamentaria do 2018 e dá outras 
pro vidências" 

A CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOL(S, ESTADO DE COlAS, no interesse 
superior e predominante do Municipo e em cumpnmento ao Mandamento Constitucional, 
estabelecido no § 20  do art 165, da Carta Federal, em cornbinaço corn a Lei Compternentar n° 101, 
de 04 de malo de 2000 e Lei Organica do Municipio, bern como a Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
marco de 1964, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPITULO I 
DISP0SIcOES PRELJMINARES 

Ait l.  Observar-se-ão, quando da feitura da tel de rneios, a viger a partir de 1 0  de 
janeiro de 2018 e para todo o exercicio financeiro, as Direbizes Orçamentârias estatuidas na 
presente Lei, par mandamento do § 2 0  do Art. 165 da Constituiçao Federal, bern assim da Lei 
Organica do Municpto, em combrnaçäo corn a Lei Complementar if 101, de 04 de mao de 2000, que 
estabelece normas de linanças publicas voltadas para a responsabihdade na gestão fiscal, 
compreendendo: 

- Orientaçao a elaboracao da L.ei Orcamentána; 

II - Diretrizes das Receitas; e 

Ill - Diretrizes das Despesas. 

Parágrafo Unico. As estirnativas das receitas e das despesas do Municiplo, sua 
Administracäo Direta e Indireta, obedecerão aos ditames contidos na Constituiçao Federal e do 
Estado de Colas, na Lei Complementar n° 101, de 04 do malo do 2000, na Lei Organica do Municipio, 
na Lei Federal n° 4.320, de 17 de Margo de 1964 e alteraçOes posteriores, inclusive as 
normatizaçOes emanadas do Egregio Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goiás e, 
ainda, aos principios contábeis 9eralmente aceitos. 

sEcAo I 
DA 0RIENTAçA0 A aABORAçAO DA LEI 0RçAMENTARIA 

Art. 2°. A elaboraçao da proposta orcamentaiia para a exerciclo de 2018 abrangerá 
as Poderes: Legislalivo, Executivo, fundos e entidades da administração direta e indireta, assim coma 
a execuçao 2jgarne44ácia-otedecerâ as diretrizes gerais, sem prejuizo das normas financeiras 
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estabelecida pela legislaçao federal, aplicável a espécle, corn sujeiçao as disposiçoes a serem 
contidas no Piano Piurianual de Investimentos e as diretrizes estabelecidas na presente Lei 
Complementar, de modo a evidenciar as politicas e prograrnas de governo, formutados e avaliados 
segundo suas prioridades. 

Parágrafo ünico.. t vedada, na Lei Orcamentaria, a existência de dispositivos 
esfranhos a previsao da Receita e a fixaco da Despesa, salvo se relativos a autorizaçäo para 
abertura de Créditos Suptementares e Contratacao de Operacöes de Crédito, ainda que por 
antecipacão de receita 

Art. 30. A proposta orcamentána pa -a o exercIcio de 2018 conterá as prioridades da 
Administraçao Municipal estabelecidas no PPA, da presente Lei Complernentar e deverá obedecer 
aos principios da universalidade, da unidade e da anuidade, bern como idenlificar o Programa de 
Trabaiho a ser desenvoMdo pela Adrninislraçâo Municipal. 

Paragrafo Unico 0 Prograrna de Trabaiho, a que se refere o presente artigo, 
deverá ser identiticado, no minimo, ao nivel de Funçao e Sub-Funçao, natureza da despesa, projeto 
atividades e eiernentos a que deverá acorrer na realizacäo de suaexecucao, nos termos da alinea C, 

do inciso it, do art 52, da Lei Comptementar n° 101/2000, bern corno do Piano de Ciassificaçao 
Funcional Prograrnálica, conforme dispOe a Lei n° 4.320/64. 

Art. 40. A proposta parcial das necessidades da Cärnara Municipal será 
encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a tim de ser compalibilizada no orçamento geral do 
Municiplo. 

Art. 5°. A proposta orçarnentâria pa-a o exerciclo de 2018 compreenderà: 

1—Mensagem; 

II 	Demonstrativos e anexos a que se référe o art. 3 0  da presente Lei 
Compiementar; 

Ill - Relacao dos projetos e atividades, corn detaihamento de prioridades e 
respectivos valores orçados, deacordo corn a capacidade econOmico-financeira do Municipio. 

Art. 60. A Lei Orçamentâria Anual autorizará or Poder Executivo, nos termos do artigo 
7° e 43, da Lei Federal n° 4.320 do 17 de marco de 1964, a abrirCrédftos Adicionais, de natureza 
supiernentar, ate o limite do 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada na propria Lei, 
autorizando tambérn a ciiação de elernentos de despesas não consignados no orçamento näo 
atterando a açäo prograrnãtica, a criação de fontes de recuros através de decreto orçamentario, 
utiuizando como recursos a anulacao de dotaçOes do proprio orçamento, o excesso de arrecadação 
do exercicio realizado e projetado, e o superMllnanceiro, se houver, do exerciclO anterior. 

Parãgrafo Onico. A fonte cnada deverá ter como recurso o saldo para suplementar 
advindo de outra fone ueeHh1aa mesma codillcacao. 
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Art. 7°. 0 MunicIplo apticará 25% (vinte e cinco por cento), no minima, da receita 
resultante de impostos, compreendida as provenientes de transferências, na manutençao e 
desenvoMmento do ensino. 

Art. 80. 0 Municipio aplicará 15% (quinze par cento), no minima, da receita 
resultante de impostos, compreendida as provenientes de transferéncias, na manutencao da sa(ide 
básica. 

Art. 90  0 Municiplo contrlbuirá corn 20% (vinte por cento), das transferências 
provenientes do ICMS J  do FPM e do IN Exportaçao, para formaçao do Fundo de Manutencão e 
Desenvolvimento da Educaçao Básica e Valotização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, corn 
aplicacão, no minima, de 600/6 (sessenta por cento) para remuneração dos profissionais do 
magisterlo, em efetivo exerciclo de suas alividades no ensino fundamental pUblico e, no maxima 40% 
(quarenta por cento) para outras despesas 

SEcAo ii 
AS DIRETRIZES DA RECEITA 

Art. 100.  São receitas do Municiplo: 

- Os Tributos de sua competência; 

II - a quota de parficipacao nos Tributos arrecadados pela União e pelo Estado de 
Goiás 

Ill - a produto de arrecadaçaa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer titulo, pagos peto Muntcipio, suas 
autarquias .e fundaçOes; 

IV - as multas decorrentes de iAfracaes de trânsito, cometidas nas vias urbanas e 
nas estradas municipais; 

V - as rendas de seus propnos serviços; 

VI—o resultado de aplicaçOes Ilnanceiras disponiveis no mercado de capitals; 

VII— as rendas decon-entes do seu Patiimonio, inclusive a alienaçao de bens môveis 
e imôveis; 

VIII - a contiibuição previdenciána de seus seividores; e 

IX - outras. 

Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas: 
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- Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar Os resultados dos ingressos 
em cada fonte; 

II - as metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da economia corn 
reflexo no exercicio rnonetario, em cotejo corn os valores efetivamente arrecadados no exercicio de 
2017 e exercicios anteriores; 

111 - o incremento do apareiho arrecadador Municipal, Estadual e Federal que ten ha 
reflexo no crescimento real da arrecadacao; 

IV - Qs resultados das Polilicas de fomento, incremento e apolo ao desenvolvimento 
Industrial, Agro-Pastonl e Prestacional do Municiplo, incluindo os Programas, PUblicos e Privados, de 
formaçäo e qualillcaçao de mao-de-obra; 

V - as isençoes concedidas, observadas as normas de llnanças piblicas voltadas 
para a responsabilidade na gestao fiscal, nos termos da Lei Complernentar n° 101, de 04/05/2000, 
publicada no Diário Oficial da União em 05/0512000; 

VI - evoluçao da massa satarial paga pelo Municipio, no que tange o Orçamento da 
Previdência; 

VII— a intlaçao estimada, cienlificamente, previsivel para o exerciclo de 2018; 

VIII —oufras 

Art. 12. Na elaboração da Proposta Orcamentaria, as previsôes de receita 
observarao as normas técnicas legais, previstas no arL12 da Lei Complementar n° 101, de 
04/05/2000. 

Parâgrafo Unico. A Lel orçarnentâria: 

I - comgirâ os valores das dotaçes corn a instituiçao de indice que reflita a variacáo 
de preços de juiho a dezembro de 2017, e havendo necessidade, a correção se fará também a cada 
trimestre, a contar do mes de janeiro, utilizando-se como forma de correçâo, sempre levando em 
consideraçao os valores orçamentários originals, atualizados; 

II - autorizará a abertura de créditos supiernentares para reforco de dotaçOes 
orcamentárias, em percentual minimo de ate 60% (sessenta por cento) do total da despesa flxada, 
observados os timites do montante das despesas de capital, nos termos do inciso III, do artigo 167, 
da Conslituiçao Federal, autonzando também a criacao de elementos de despesas nao consignados 
no orcarnento não alterando a açäo prograrnálica, a ciiacao de fontes de recursos através de decreto 
orcamentario, ufilizando como recursos a anulacao de dotacoes do proprio orcamento, o excesso de 
arrecadaçao do exerciclo realizado e projetado, e a superávit financeiro, se houver, do exerciclo 
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III - conterã reserva de contingência, destinada ao: 

• reforco de dotaçöes orcamentârias que se revelarem insuficiente no decorrer do exercicio de 
2018, nos limite e fonnas legatmente estabelecidas; 

atendimento de passivos confingentes e outros nscos e eventos fiscais imprevistos. 

IV - autorizará a realizaçao de operaçôes de créditos, condicionada ao atendimento 
das normas estabelecidas pela Lei Complernentar Federal n.° 10112000 e Resotucöes do Senado 
Federal, inclusive as já autorizadas por lei especifica. 

V - autorizará a realização de operaçOes de crédito por antecipaçao da receita, 
ulilizando coma referenda o total da receita corrente liquida. 

VI - autorizarâ as alteraçOes necessárias nas estimalivas de receitas e fixaçOes de 
despesa para o exercicio de 2018, para atendimento e 1 adequacao as NBCASP - Normas Brasdeiras 
de Contabilidade Apticada ao Setor P(iblico e PCASP - Piano de Contas Aplicado ao Setor Piblico, 
conforme atos normalwos da STN - Secretana do Tesouro Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos 
Municlpios do Estado de Goiás. 

VII - autorizará a realizacão de atienaçOes de bens môveis e imóveis do municiplo, 
especificando rubricas de receitas especiticas para esse tim, vinculando Os respeclivos recursos de 
Capital ao reawestimento de projetos, salvo para recolhimento de dividas previdenctanas, conforme 
estabetece o art. 44 da Lei Complementar n.° 10112000. 

VIII - autorizará a utilização do saldo anterior proveniente dos recursos do FUNDEB, 
mediante abertura de crédito adicionat limitado ao percentual de 5 0/9 estabelecidos pela legistacao 
federal, utilizando como cobertura o superavit financeiro do exercicio anterior nas fontes de recursos 
especrilcas do fundo 

IX - Garanfirá recursos especiflcos para cobertura dos Precatônos Judiciais 
previstos para 2018, ulilizando como parâmefro as informaçOes fornecidas pela Procuradotia Geral 
do Municipio. 

Art. 13. A receita deverá eslimar a arrecadacäo de todos os tributos de competência 
municipal, assim como os deilnidos na Conslituição Federal. 

Art 14. Na proposta orçamentária a forma de apresentaçâo da receita deverá 
obedecer a ctassiflcação estabelecida na Lei n° 4.320/64. 

Ait 15.. 0 orçamento municipal deveré consignar come receitas orçamentaiias todos 
os recursos financeiros recebidos pelo Municlpio, inclusive os provenientes de Iransferências que Ihe 
venham a ser feita por outras pessoas de direito publico ou privado, que sejam relativos a convênios, 
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contratos, acordos, auxilios, subvencoes ou doaçoes, exciuldas apenas aquelas de natureza extra-
orçamentária, cujo produto näo tenham desnacao a atendimento de despesas pbIicas municipais. 

Art. 16. Na estirnaliva das receitas serão considerados as efeifrs das modificacôes 
na Iegislacão tributâria, que serao objetos de projetos de leis -  a serem enviadas as Câmaras 
Municipais, no prazo legal e consbtucionaL 

Parágrafo Unico. Os projetos de lei que promoverem alteraçOes na Iegislaçäo 
tributária observarão: 

I— revisão e adequaçao da Planta Genérica de Valores dos Imôveis Urbanos; 

II - revisäo das aliquotas do Imposto Predial e Territorial Urbana, sem ultrapassar os 
limites máximos já fixados em lei, respeitando a capacidade econ&nica do conthbuinte e a funçao 
social da propiledade; 

Ill. -  revrsao e majoraçäo das ahquotas do Imposto sobre Servicos de Qualquer 
Natureza; 

IV - revrsäo das taxas, objehvando sua adequacao aos custos dos servrços 
prestados; 

V - instituiçao e regulamentaçao da contribuico de melhorias sabre obras pUblicas. 

SEçAO iii 
DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS 

Art. 17. Constituem despesas obrigatoiias do Municiplo: 

- as relativas a aquisicao de bens:é serviços para o cumprimento de seus objetivos; 

II— as deslinadas ao custelo de Projetos e Programas de Governo; 

III— as decorrentes da manutençäo e modernizaçäo da Maquina Administrativa; 

IV - os compromissos de natureza social; 

V - as decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço pUblico, inclusive 
encargos; 

Vt - as decorrentes de concessäo de vantagens e/ou aurnento de remuneraçao, 
atenclimento aQpisojaciona$ de algumas categorias, cumprimento da data base dos servidores, 
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concessão a criacao de cargos ou alteraçao de estrutura de carreira, bern como admissão de 
pessoal por prazo detemilnado ou concurso pUblico, pelos poderes e ôrgäos do Municipio, que, por 
forca desta Lei, licam previas e especialmente autorizados, ressalvados as empresas Pübhcas e as 
Sociedades de Economia Mista; 

VU - o servico da Divida P(ibIica, fundada e Ilutuante; 
VIII - a quitaçao dos PrecatOrios Judiclais e outros requisitôrios; 
IX - a coniraparbda previdenciaria do Municipio, 

X - as relativas ao cumprimento de convênios; 

Xl — Os inveslimentos e inversöes financeiras; e - 

XII— outras. 

Art 18 - Considerar-se-a, quando da estimabva das despesas, 

- Os reflexos da Polifica Econômica do Governo Federal; 

II - as necessidades relativas a implantaçao e rnanutençâo dos Projetos e 
Programas de Governo; 

III - as necessidades relativas a manutenção e implantacao dos Serviços Publicos 
Municipais, inclusive Maquina Administrativa, 

IV - a evoluçao do quadro de pessoal dos Servicos Publicos, 

- Os custos relalivOs ao serviço cia Divida PUbOca 

VI - as projeg6esi .  para as despésäs méncionadas no artigo anterior, corn 
observãncia das metas e objetos a serem programadas no PPA; 

VII— oulros. 

Art. 19. Deverá haver urn equiibrio entre a receita e a despesa para o periodo do 
orçamento de 2018, orientado no que segue: 

- se verilicado, ac final de cada bimestre, que a realizaco da receita poderá nao 
comportar o cumpnmento das metas de resultado prirnâno ou nominal estabetecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, os Podéres promoverao por ato proprio e nos montantes necessârios, nos 30(trinta) 
dias subseqOentes, Iimitacao de empenho e de movimentaçao financeira; 

II - no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 
recomposiçäo clas dotaçOes cujos empenhos foram lirnitados, dar-se-á de forma proporcional as 
reduçöes efetivadaj_—.., 
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Ill - Nao serao objeto de Iimitaçao as despesas que constituarn obrigaçöes 
constucionais e legais do Municipio, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da 
divida, a coleta e a reciclagem de lixo, a ilurninacao püblica e a gastos corn âgua, luz e telefone; 

IV - São veciados quaisquer procedirnentos pelos ordenadores de despesa que 
permitam a execucao de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotacao 
orçamentãna, as despesas anailsadas e cons ideradas de carâter relevante necessitam de prévia 
declaracao orçarnentária para sua execucao conforme art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

V - Para efeito de !imitaçao de empenho será utilizada a seguinte ordem de critérlo: 
a) reduçao das despesas gerais de manutençao dos órgãos, que não afetern seu 

regular funcionamento; 

b) reduçao dos gastos corn terceirizados; 

C) suspensão de programas de invesbrnentos ainda nao inictados, 

d) reduçao de ocupantes de cargos em comissão; 

e) reduçäo de gastos corn pessoal näo estãvel; 

I) reducao de gastos corn pessoal estável. 

Art 20 As despesas corn pessoat e encargos socais, ou concessao de qualquer 
vantagern o  aumento de remuneracao, a criaçao de cargos, empregos e fuiiçoes ou alteraçäo de 
estrutura de carreiras,, bern corno a admissão ou contratacão de pessoal, a qualquer titulo, so poderâ 
ter aumento real em relação ao crescimento efelivo des receitas correntes, desde que respeitern o 
limite estabelecido no art 71, da Lei Complernentar n° 101, de 04/05/2000. 

Art. 21. 0 total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluidos os subsidios 
dos Vereadores e excluidos os gastos corn inativos, nao poderá ultrapassar os seguintes 
percentuals, relativos ao sornatôrio da receita tributãria e das transferéncias previstas no § 50, inciso 
II do Art. 153 e nos Art 158 e 159, da Constituiçao Federal, efetivamente realizadas no exercicio 
anterior. 

Paragrafo Unico. De acordo corn o inciso Ill do arligo 20  da Emenda Constitucional 
n° 58, de 23/09/2009, o percentual destinado ao Poder Legislalivo de PalminOpolis Estado de Goiâs e 
de 7% (sete por cento). 

Art. 22. As despesas corn pagamento de precatOrios judiciãrios correrão a conta de 
dotaces consignadas corn esta finalidade em operaçOes especiais e especificas, que constarão das 
unidades orçarnentárias responsáveis pelos débitos. 
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Art. 23. Os projetos em fase de execuçao desde que revalidados a luz das 
pnoridades estabelecidas nesta lei, teräo preferência sobre Os flOVOS projetos. 

Ait 24. A Lei Orçamentana poderã consignar recursos para financiar serviços de 
sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante convenios e 
contratos, desde que sejarn da conveniência do governo municipal e tenharn demonstrado padrão de 
eficiência no cumprimento dos objetivos determinados. 

Art. 25. 0 Municipio deverã investir prioritariamerite em projetos e atividades 
voltados a infancia, adolescência, idosos, muiheres e gestantes buscando o atendimento universal a 
saUde, assistência social e educacao, visando meihoria da qualidade dos servicos. 

Art. 26. Fica autorizado a inclusäo na Lei Orcamentaria, bern como em suas 
alteraçães, recursos do Municipio para Clubes, Associaçöes e quaisquer outràs entidades 
congeneres, em especial enlidades que exerçarn alividades vinculadas a creches, escolas para 
atenchmento de atividades de pre-escolas, centro de con vivencra de idosos, centros comunttanos, 
unidades de apoto a gestantes, unidade de recuperaçao de toxicomanos e outras corn finabdade de 
atendimento as açäes de assistência social por meio de con venios. 

Art. 27. 0 Poder Executivo através de Lei especiflca poderá flrmar convênios corn 
outras esferas governamentais e não governamentais, para desenvolver programas nas areas de 
educaçao, cultura, esporte, saude, habitação, abastecimento, meto ambiente, assistência social, 
obras e saneamento básico. 

Art. 28. A Lei Orçamentaria Anual autorizarâ a realizacao de programas do apoio e 
incentivo as entidades estudantis, destacadamente no que se refere a educacão, cultura, turismo, 
meto ambiente, desporto e lazer e atividades aflns, bern como para a realizaçäo de convênios, 
contratos, pesquisas, bolsas de estudo e estagios corn escolas tecnicas profissionais e 
universidades..: 

Art. 29. Fica autorizado na LOA - Lel Orcarnentaria Anual a concessäo de auxitios e 
subvençOes, através de projeto básico e con vênio especiflco flrmando entre o municiplo e entidades. 

Art. 30. 0 Municipio está autorizado a participar de Consércios P(iblicos, nos moldes 
da Lei Federal n.° 11.10712005 e Decreto n.° 6.01712007. 

Art 31. Os recursos poderao ser programados para atender despesas iie correntes 
e de capital, inclusive amortizaçOes de dividas par operaçOes de crédito, apos deduzir os recursos 
destinados a atender gastos corn pessoat e encargos socials, corn servicos da divida e corn outras 
despesas de custelo administrativos e operacionais. 

CAPITULO 11 
DO ORAMEPITO DA SEGURIDADE SOCIAL 
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Art. 32. 0 Orçamento da Seguridade Social abrangera as ôrgaos e unidades 
orçamentárias, inclusive: fundos, fundaçöes, autarquias que atuem nas areas de saüde, previdência 
e assistência social e contará, dentre outros, corn recursos provenientes: 

I - das contribuicoes previstas na Constituicao Federal; 

II - da contribuiçao para o piano de seguridade social do servidor, que será 
utilizada para despesas corn encargos previdenciânos do Municiplo; 

Ill - do orçarnento fiscal; e 

IV - das dernais receitas diretamente arrecacias pelos órgaos, fundos e 
entidades que integram, exclusivamente, o respectivo. orçarnento. 

Art. 33. Na elaboracão do Orcamento da Segundade Social seräo observadas as 
diretrizes especificas da area. 

Art 34. As receitas e despesas das enbdades mencionadas serão estirnadas e 
programadas de acordo corn as dotaçOes previstas no Orçamento Anual. 

CAPTULO Ill 
DAS DISP0SIçOES GERAIS 

Art. 35. A Secretaria Municipal de Administraçao, farâ publicar junto a Lei Orçamentana 
Anual, a quadro de detalhamento da despesa, por projeto, abvidade, elemento de despesa s seus 
desdobramentos e respectivos valores. 

Parágrafo Unico. Caso a projeto da Lei Orcamentaria nao seja aprovado ate 31 de 
dezembro de 2017, a sua programaçao poderá ser executada ate o limite de 1/12 (urn doze avos) do 
total de cada dotacao, em cada rnes, ate que seja aprovado pela Cärnara Municipal, vedado o inicto 
de qualquer projeto nóvo. .......... . ... 

Art. 36. 0 Projeto de Lei Orçamentária do..Municipio, para o exerciclo de 2018, serâ 
encaminhado a Câmara Municipal ate 04 (quatro) meses antes de encerramento do corrente 
exercicio financeiro e devolvido para sang ao atéo encerramento de Sessao Legislativa. 

Art. 37. 0 Poder Executivo colocarâ a disposiçäo dos demais Poderes e do 
Ministérlo Publico, no minima trinta dias antes do prazo final para encarninhamento de seus projetos 
orcamentários, as estudos e as estimativas das receitas para o exercicio subseqUente. 

Art 38.0 Poder Execulivo podera, mediante Decreto, transpor, rernanejar, transfenr 
ou ulilizar, total ou parcialmente, as dotaçoes orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária e em 
seus créditos adicionais, em decorréncia de exlinçao, lransfoimação, lransferência, incorporaçäo ou 
desmembramento de orgaos e erttidades, bern coma a alteração de suas competências ou 
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CAPITULO IV 
DAS DlsPosIçOEs FINAlS 

Art. 39. Não poderao ter aumento real em relação aos créditos correspondentes ao 
orcamento de 2018, ressalvados Os casos autorizados em Lei prôpria, Os seguintes gastos: 

I - de pessoal e respecvo encargo, que näo poderäo ultrapassar o limite de 54% 
(cinqUenta e qualm por cento) das receitas correntes, no âmbito do Poder Execulivo, nos termos da 
ailnea "Lf, do inciso III, do art 20, da Lei Complementar n° 101/2000; 

II— pagamento do servico da divida; e 

Ill - transferências diversas. 

Ait 40. Na fixacäo dos gastos de capital para criaçäo, expansäo ou aperfeiçoamento 
de serviços ja criados e ampliados a serem airibuidos aos orgos municipais, corn exclusão da 
amortizaçäo de emprestimos, serâo respeitadas as pnoridades e metas constantes desta Lei, bern 
como a manutencao e funcionamento dos servicosja implantados. 

Art. 41 Corn vistas ao angimento, em sua plenitude, das diretnzes, objetivos e 
metas da Administraçao Municipal, previstas nesta Lel, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a 
adotar as providências indispensaveis e necessanas a implementaçAo das Pohticas aqui 
estabelecidas, podendo inclusive articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de 
Poder, contrair emprestimos, observadas a capacidade de endividamento do Municipio, subscrever 
quotas de consorcio para efeito de aqulsicao de veiculos e maquinas rodoviános e outros 

Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de suapublicacao, revogadas as disposicOes 
em contrârio. 

GABINETE DO PREFEITU MUNCIPAL DE PALMINOPOLIS, aos 05 dias do mês de 
Junho do anode 2017. 

AEURIP IZE&SCNT~QDIOBö 
Prefeito de Palminôpolis 
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