ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI N.®

DE 09 DE_^DE 2015
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária
referente ao exercício de 2016, e dá
providências correlatas.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

TÍTULO ÚNICO

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1®. A Lei Orçamentária do Município de Aracaju,
referente ao exercício de 2016, deve ser elaborada e executada
segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente Lei, em

observância ao disposto no art. 165, § 2°, da Constituição Federal, e,
em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição
Estadual, na Lei Orgânica Municipal, e no art. 4° da Lei Complementar
(Federal) n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), compreendendo:
1- as prioridades da Administração Municipal;
II - as Metas e os Riscos Fiscais;

III - as diretrizes para a elaboração, execução e alterações
do Orçamento do Município, sua estrutura e organização;

IV - disposições sobre despesas com pessoal/^ encargos
sociais;
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V - disposições sobre a dívida pública municipal;
VI - disposições sobre alterações na Legislação Tributária;
Vil - disposições finais.
CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 2®. As prioridades e metas para o exercício financeiro
de 2016 devem ter suas estratégias voltadas para:

elevação

I - desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a
da qualidade de vida da população do Município,

especialmente dos seus segmentos mais carentes,
desigualdades e disparidades sociais;

II

-

modernização

e

ampliação

da

reduzindo as

infraestrutura,

identificação da capacidade produtiva do Município com o objetivo de
promover o seu desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com
os segmentos econômicos da comunidade e de outras esferas de
governo;

III

-

desenvolvimento

institucional

mediante

a

modernização, reorganização da estrutura administrativa, contábil e
financeira, valorização do setor público como gestor de bens e serviços
essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas
municipais;

IV - a adequação dos procedimentos contábeis e sistemas de
informática ao disposto nas Portarias n.°s 589/2001 e 437/2012, e suas
alterações, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e em especial

quanto à adequação ao Plano de Contas Aplicado ao Setoi^úblico PCASP e às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao SeX.o/ Pjblico DCASP;
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V - desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da

arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à
sonegação e à evasão de receitas;
VI - austeridade na utilização de recursos públicos e
consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem
prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão;
Vil - promoção do desenvolvimento de políticas voltadas
para a formação educacional da criança e do adolescente, jovens e
adultos, investindo, também, em ações de melhorias físicas das
Unidades Escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às
reais necessidades da população, em conformidade, inclusive com os
objetivos, diretrizes, metas, estratégias e demais definições do Plano
Municipal de Educação de Aracaju;

VIII - ampliação do acesso da população aos serviços básicos
de saúde, priorizando as ações que visem à redução da mortalidade
infantil e das carências nutricionais;
IX - apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do

patrimônio histórico, cultural e artístico do Município, incentivando a
participação da população nos eventos relacionados à história, cultura
e arte, bem como auxiliar a Arquidiocese de Aracaju a reformar a
Catedral Metropolitana;

X - a promoção da qualidade da oferta do serviço Público
Municipal à população da cidade, inclusive com a garantia da
valorização dos Servidores Públicos, assegurando o disposto no artigo
37, inciso X da Constituição Federal, no artigo 25 da Constituição
Estadual e no artigo 68 da Lei Orgânica Municipal;

XI - desenvolvimento de políticas voltadas para o Mei^.
Ambiente;

XII - a priorização de políticas e instrumentos
o desenvolvimento urbano, tendo como parâmetros as nec

dosi para
des d
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população e a busca do atendimento aos preceitos nacionais voltados
para o setor, inclusive o disposto na Lei Federal n.° 12.587, de 02 de
setembro de 2013, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana;

XIII - desenvolvimento de ações voltadas à promoção de
acessibilidade.

Art. 3®. As ações prioritárias e metas da Administração
Pública Municipal para o exercício de 2016 devem ser definidas a partir
dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município
referente ao quadriênio 2014-2017.
CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4®. As metas fiscais de receita, despesa, resultado

primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de
2015 a 2017, assim como as demais informações de que trata o art. 4°
da Lei Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), estão estabelecidas na forma dos anexos
desta Lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela
Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

S 1®. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são
resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do
Produto Interno Bruto - PIB, taxas de inflação e projeções de
crescimento

das

receitas

oriundas

de

transferências

federais

e

estaduais.

§ 2®. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária
para o exercício de 2016, a estimativa de receita e a fixação de
despesa podem ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na

atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo ^metas

fiscais ser ajustadas, ficando automaticamente revistas as ra^as fiscais

estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os vajorés/prpv|stos e
fixados na Lei Orçamentária de 2016.
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§ 3®. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com
base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.
Art. 5®. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no §
3° do art. 4° da Lei Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Anexo de Riscos Fiscais,
elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional STN.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4°, § 3°, da
Lei Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), e nesta Lei, são riscos fiscais os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas,

constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores
imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição
interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços
públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei
(Federal) n.° 4.320, de 17 de março de 1964, e outros passivos
contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.
CAPITULO IV

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 6®. O Projeto de Lei Orçamentária para o ano de 2016
deve ser constituído de:

I - mensagem;

II - texto do projeto de lei;

III - quadros orçamentários consolidados;

IV

- demais

demonstrativos,

relatórios

e^lanexos

estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Leyifeékm) n.

4.320, de 17 de março de 1964, e a Lei Complemejítár (l^á^al) n.
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101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), relativos
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 7®. A Lei Orçamentária Anual deve ser composta pelo
Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, compreendendo a
programação de todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo

e Legislativo, incluídos os órgãos da Administração Direta, Autarquias e
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, fundos
e de empresas estatais dependentes, e demais entidades nas quais o
Município detenha a maioria do capital social com direito a voto, nos
termos da Portaria STN n.° 589/2001.

Art. 8®. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social devem

discriminar a despesa por unidade orçamentária, detalhando a função,
subfunção, projeto/atividade/operação especial, especificando sua
respectiva dotação por categoria econômica, grupo de natureza da
despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de
recurso, de acordo com as codificações da Portaria SOF n.° 42/1999 e
da Portaria Interministerial STN/SOF n.° 163/2001, observadas as
alterações posteriores.
Parágrafo único. As Autarquias, Fundações, Empresas
Públicas e Fundos, constituídos para cumprimento de programas

específicos devem ter os recursos orçamentários vinculados
Administração
Orçamentária.

Direta,

Art. 9®.

mantida

a

identificação

como

à

Unidade

Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os

anexos da Lei Orçamentária no caso de ocorrerem modificações na
estrutura administrativa do Município, decorrentes de lei sancionada
após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

para 2016 ao Poder Legislativo Municipal, desde que as altefiijções não
impliquem em mudança no valor total da despesa fixada r^/m|ésma Lei
Orçamentária.
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CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA AELABORAÇÃO, EXECUÇÃO EALTERAÇÕES DO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, SUA ESTRUTURA EORGANIZAÇÃO
Seção I

Diretrizes para Elaboração do Orçamento

Art. 10, Para efeito da elaboração da Lei Orçamentária de
2016, entende-se por:

I - receita pública: são todos os ingressos de caráter não
devolutivo auferidos pelo Poder Público, em qualquer esfera
governamental, para alocação e cobertura das despesas;

II - despesa pública: são todos os dispêndios realizados pelos
entes públicos para custear os serviços públicos (despesas correntes)
prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas
de capital);
III - categoria de programação: a identificação da despesa
compreendendo sua classificação em termos de funções, subfunções,
programas, projetos, atividades e operações especiais;

IV - transposição: o deslocamento de dotações da mesma
categoria de programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;
V - remanejamento: a mudança de dotações de uma

categoria de programação para outra no mesmo órgão;
VI - transferência: o deslocamento permitido de dotações

atribuídas a créditos orçamentários de uma mesma categoria de
programação;

VII - unidade gestora: é aquela investida do po^i^e gerir
recursos orçamentários, financeiros e/ou patrimonial,/p^pos ou
vinculados;
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VIII - unidade orçamentária: é o menor nível de classificação
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes
como os de maior nível da classificação institucional;
IX - função: representa o maior nível de agregação das
diversas áreas de despesa que competem ao setor público;
X- subfunção: representa uma partição da função, visando a
agregar determinado subconjunto de despesa do setor público; a
subfunção identifica a natureza básica das ações que se aglutinam em
torno das funções; e as subfunções podem ser combinadas com funções
diferentes daquelas a que estejam vinculadas;
XI - programa: instrumento de organização da ação
governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos,
sendo mensurados por metas estabelecidas no Plano Plurianual;
XII - projeto: instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações,
limitadas no tempo, das quais resulta um produto final que concorre
para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;
XIII - atividade: 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 do governo;
XIV - operações especiais: despesas que não contribuem
para a manutenção das ações governamentais, das quais não resulta um
produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços;
XV - modalidade de aplicação: tem por finalidade indicar se

os recursos devem ser aplicados diretamente por Órgãos ou ^tidades
no mesmo âmbito da mesma esfera de governo ou porj^út/p fnte da

Federação e suas respectivas entidades;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI N.®

DE03

DE 2015

XVI - elemento de despesa: tem por finalidade identificar os
objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros,

diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob
qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos
e material permanente, auxílios, amortização e outros de que a
administração pública se serve para a consecução de seus fins.
§ 1®. Cada programa deve identificar as ações necessárias
para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou
operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as

unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
S 2®. Cada projeto, atividade ou operação especial deve
constar somente de uma esfera orçamentária e de um programa,
devendo ainda ser detalhado por grupo de natureza de despesa,
modalidade de aplicação e fonte de recursos.

§ 3\ As fontes de recursos, que correspondem às receitas
previstas na lei orçamentária, devem ser apresentadas com código
próprio e com especificação que possibilite identificá-las conforme a
origem da receita.

§ 4®. A reserva de contingência prevista nesta lei, deve ser
identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria
econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.
S 5®. Os grupos de natureza de despesa constituem

agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto
ao objeto de gasto, conforme discriminados a seguir:
I - pessoal e encargos sociais -1;

II - juros e encargos da dívida - 2;
III - outras despesas correntes - 3;
IV - investimentos - 4;
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V - inversões financeiras - 5;

VI - amortização da dívida - 6.
§ 6®. A especificação da modalidade de aplicação indica se
os recursos devem ser destinados, mediante transferência, a outras
esferas de governo, à Administração Municipal Indireta, às instituições
privadas sem fins lucrativos, bem como àquelas designadas em leis

específicas, obedecendo necessariamente à seguinte classificação:
I - Transferências à União - 20;
II - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - 30;

III - Transferências a Municípios - 40;

IV - Transferências a Instituições Privadas sem Fins
Lucrativos - 50;

V - Transferências a

Instituições Privadas

com

Fins

Lucrativos - 60;

VI - Transferências a Instituições Multigovernamentais - 70;
VII - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato

de rateio - 71;

VIII - Transferências ao Exterior - 80;

IX - Aplicações Diretas - 90;

X- Aplicação Direta Decorrente de Op^ção entre Órgãos,

Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos l^cjl e da Seguridad(
Social - 91
XI - A Definir - 99.
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Art. 11. A Lei Orçamentária para 2016 deve conter Reserva
de Contingência constituída exclusivamente com recursos do
Orçamento Fiscal, em montante equivalente a, no máximo, 1,0% (um
por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso
IV do art. 2° da Lei Complementar (Federal) n/ 101, de 04 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), destinada a atender aos passivos
contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva
de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos
correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos
suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou
inclusão de dotações orçamentárias.

Art.

12.

O Projeto de

Lei Orçamentária deve ser

apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei,
aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 13. Além da observância das prioridades e metas
previstas no Plano Plurianual - PPA 2014-2017, a Lei Orçamentária e
seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se;
I - estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que
autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um
exercício financeiro;
II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma

etapa ou a obtenção de uma unidade completa;

III - não implique em paralisação de projetos prioritários em
execução.
Seção II

Diretrizes para Alterações e Execução de

^çamento
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Art. 14. Os estudos para definição da previsão da receita

para o exercício de 2016 deverão observar as alterações da legislação
tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o
crescimento econômico e vegetativo, sua evolução nos últimos três
exercícios e a arrecadação efetiva até o mês de agosto de 2015.
Art. 15. Se a receita estimada para o exercício de 2016,
comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior, o Poder

Legislativo Municipal, quando da análise da proposta orçamentária,
poderá promover a sua alteração e a conseqüente adequação do
Orçamento.
Art. 16. Os créditos adicionais devem ter a forma e o nível

de detalhamento estabelecidos nesta Lei para o Orçamento, bem como
a indicação dos recursos correspondentes.
Parágrafo único.
Os créditos adicionais devem ser
acompanhados de exposições de motivos circunstanciados que os
justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de
dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos e das
operações especiais.

Art. 17. Durante a execução orçamentária do exercício de
2016, não poderão ser anuladas as dotações previstas para pessoal e
encargos sociais, visando a atender créditos adicionais com outras
finalidades.

Parágrafo único. Exclui-se da regra do "caput" deste artigo

os casos em que o Órgão ou Entidade justifique o pleito e demonstre,
por meio de projeções, que os saldos dos recursos são suficientes para
cobrir as despesas com pessoal e encargos sociais, até o final do
exercício, desde que devidamente autorizados pela Secretaria
Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG.

Art. 18. Os créditos adicionais suplementares^ Irtos por
decreto do Executivo, quando destinados às dotaçõ^s^fe (vas aos

serviços da dívida pública, a pessoal e encargos sod^, nao/q erarão o
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limite para abertura de créditos adicionais suplementares, previsto na
Lei Orçamentária.
Art. 19.0 projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas
e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em juliio de 2015,

podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2016, pela variação

dos índices oficiais da inflação (índice Nacional de Preço ao Consumidor
Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE)

no período de agosto a novembro de 2015, acrescido da previsão do
respectivo índice para o mês de dezembro de 2015.
Parágrafo único. As previsões de receita no projeto de Lei
Orçamentária devem observar as normas técnicas e legais,
considerando os efeitos das alterações na legislação, da variação do
índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator
relevante.

Art. 20. As despesas classificáveis na categoria econômica 4
- Despesas de Capital, destinadas a obras públicas e a aquisição de
imóveis, somente serão incluídas na Lei Orçamentária Anual e em seus
créditos adicionais, através da categoria de programação "Projeto".
Parágrafo único. Exclui-se do "caput" deste artigo as
despesas de capital referentes ao elemento de despesa 4.4.90.52 -

equipamentos e material permanente, que podem se incluídas na
categoria de programação "Atividades", no valor de até R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Art. 21. Durante a execução orçamentária do exercício de
2016, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições,

remanejamentos e transferências.
Parágrafo único. A transposição, o remanejamento e a

transferência

são

instrumentos

de

flexibilização

orçamentária,

diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a Junç^ pe corrigir
desvios de planejamento.
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Art. 22. Os créditos suplementares solicitados e que
impliquem em alteração de fonte de recurso somente podem ser
liberados após manifestação favorável da Secretaria Municipal do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG, e com a concordância da
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ.

Art. 23. Nenhuma ação ou projeto novo pode ser incluído
e/ou iniciado sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras
ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio
público, salvo projetos programados com recursos de convênios e
operações de crédito.
Art. 24. A despesa não pode ser realizada se não houver

comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para
atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que
viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade.
Art. 25. Durante a execução orçamentária de 2016, o Poder
Executivo Municipal, autorizado por Lei, pode incluir novos projetos e

novas atividades no Orçamento, na forma de créditos adicionais
especiais, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício,
constantes dos anexos desta Lei e alterações posteriores.

S 1®. A inclusão e/ou alteração da estrutura da categoria
econômica em especial, do elemento de despesa e da fonte de recurso
nos respectivos projetos e atividades, deve ser feita por ato do Chefe
do Poder Executivo Municipal, com alteração do Quadro de
Detalhamento de Despesa - Q.DD.

S 2®. A Lei Orçamentária para o exercício de 2016 deve
conter autorização para que o Poder Executivo Municipal possa
remanejar dentro do mesmo órgão dotações orçamentárias dos
respectivos elementos de despesas.

S 3®. Os saldos das dotações provenieptá (tó [réditos

adicionais especiais, abertos nos 04 (quatro) últimosiíieses/ío (ercício
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de 2015, podem ser reabertos por ato de Chefe do Poder Executivo
Municipal, para o exercício subsequente.

Art. 26. Os órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta devem enviar suas propostas orçamentárias parciais para 2016,
baseadas nesta Lei, à Secretaria Municipal do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPLOG, até o dia 15 de outubro de 2015, para
fins de verificação da compatibilidade com esta Lei, com o Plano
Plurianual para 2014-2017, e com as ações prioritárias e metas da
Administração Pública Municipal.
S 1®. O Poder Legislativo Municipal deve encaminhar ao
Poder Executivo, até o dia 20 de outubro de 2015, a sua proposta
orçamentária, observadas as disposições desta Lei.
§ 2®. A Administração Municipal deve realizar audiências e

consultas públicas para subsidiar a elaboração das propostas
orçamentárias para 2016, de acordo com cronograma a ser definido e
publicado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de publicação
desta Lei no Diário Oficial do Município de Aracaju, contendo data,
horário e local de sua realização.
S 3®. As demandas e reivindicações emanadas das audiências
e consultas públicas devem ser avaliadas pela Secretaria Municipal do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG, quanto à
compatibilidade com esta Lei, com o Plano Plurianual 2014-2017, e com
as ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal.
Art. 27. No exercício de 2016, o total da despesa do Poder
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos
os gastos com inativos, não pode ultrapassar o percentual de 4,5%
(quatro inteiros e cinco décimos por cento), relativo ao somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5°
153 e

nos artigos 158 e 159, da Constituição Fedejatf /ffe|tivamente

arrecadadas no exercício anterior.
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Art. 28. A Procuradoria-Geral do Município - PGM deve

encaminhar à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e
Gestão - SEPLOG, até o dia 31 de julho de 2015, a relação dos débitos
atualizados e constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na
proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme preconiza o
art. 100, § r, da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional n.° 30/2000.

S 1°. Consoante o disposto nos §§ 3° e 4° do art. 100 da

Constituição Federal, fica fixado, no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Município, o montante de R$ 4.663,75 (quatro mil,
seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), valor
equivalente ao maior benefício do regime geral da previdência social,
como obrigação de pequeno valor.

S 2®. A atualização monetária dos precatórios determinada
no § 1° do art. 100 da Constituição Federal não pode superar, no

exercício de 2016, a variação do índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, do IBGE.

S 3®. O pagamento de precatórios judiciais deve ser
efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei
Orçamentária para essa finalidade.
Art. 29. Na apreciação, pelo Poder Legislativo, do projeto

de Lei Orçamentária Anual, as emendas devem ser apresentadas na
forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei

Orgânica do Município, sendo acompanhadas de exposição de motivos
que as justifiquem, e, somente podem ser aprovadas caso:

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

II - indiquem os recursos necessários, admitidos^penas os

provenientes de anulação de despesas, excluídos os que/mcjpzjm sobre:
a) dotação para pessoal e seus
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b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento
do ensino e ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação;

d) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e
de Assistência Social;

e) recursos vinculados a transferências voluntárias dos
Governos Estadual e Federal;
III - sejam relacionadas com:
a) a correção de erros ou omissões;
b) os dispositivos do texto do projeto de lei.
S 1®.
justificativa:

As emendas

devem

indicar,

como

parte

da

I - no caso de incidirem sobre despesas com investimentos,

a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da Lei
Orçamentária;
II - no caso de incidirem sobre despesas com ações de

manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da
entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

S 2®. A correção de erros ou omissões deve ser justifica^
circunstancialmente e não implica na indicação de recurso^
aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentár

Art. 30. A Lei Orçamentária para o ex§
conter previsão de contrapartida de transferências

16 deve
ras, em
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conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de
recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e
entidades não governamentais.

Art. 31. Firmado o instrumento de transferência voluntária,
fica autorizada a suplementação da dotação, tendo como limite o valor
do repasse financeiro pactuado, não devendo este valor ser
considerado no limite para abertura de créditos adicionais a ser

autorizado na Lei Orçamentária de 2016.
Art. 32. Conforme estabelecido no § 1° do art. 12 da Lei

Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal), a Câmara Municipal somente pode reestimar a
receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de
ordem técnica ou legal em sua estimativa.
Art. 33. O Poder Executivo Municipal deve elaborar e
publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal

de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8° da Lei
Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), visando ao cumprimento da meta de

resultado primário estabelecida nesta Lei.
Art. 34. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução
da Lei Orçamentária de 2016 devem ser realizadas de modo a

evidenciar a transparência da gestão fiscal, observado o princípio da
publicidade e permitido o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão
levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas

Fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita
Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.
Art. 35. Caso necessária a limitação do empenho das

dotações orçamentárias e da movimentação financeira^ara o

cumprimento do disposto no art. 9° da Lei Complement^ (F^eVal) n.°
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilida^e^sc^, /isando

atingir as metas fiscais previstas nos anexos destó-^á, a otíe/^ao deve.
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ser feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para
o atendimento de "Outras Despesas Correntes" e "Investimentos" de
cada Poder.

§1®. Não devem ser objeto de limitação de empenho:
I - as despesas com manutenção e desenvolvimento do
ensino, necessárias ao cumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição Federal;

II - as despesas com a remuneração dos Profissionais do
Magistério, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda
Constitucional n.° 53, de 19 de dezembro de 2007, e regulamentada
pela Lei (Federal) n.° 11.494, de 20 de junho de 2007;

III - as despesas com ações e serviços de saúde, necessárias
ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional n.° 29/2000;

IV - as despesas oriundas de transferências voluntárias de
outros entes da federação e suas contrapartidas, quando houver;
V - outras
constitucionais e legais.

despesas

que

constituam

obrigações

§ 2®. Na hipótese da ocorrência do disposto no "caput"
deste artigo, o Poder Executivo deve comunicar ao Poder Legislativo o
montante que cabe a cada um tornar indisponível para empenho e
movimentação financeira.

Art. 36. A execução orçamentária e a contabilidade do
Poder Legislativo devem ser processadas de forma independente, mas
integrada ao Poder Executivo para fins de consolidação das contas do
Município.

Art. 37. O projeto de Lei Orçamentária papa^
2016 deve observar os limites mínimos de gastos com a m

:ício de
pnção e
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desenvolvimento do ensino e com ações e serviços de saúde,
estabelecidos na Constituição Federal,
§ 1®. A aplicação dos recursos na manutenção e
desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e
legais, deve respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e
do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução
TC n.° 243/07, e suas alterações.
§ 2®. As despesas com ações e serviços de saúde devem ser
realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais,
observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC
n.° 215/02, e suas alterações.

Art. 38. As transferências de recursos orçamentários a
instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições
pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar (Federal) n.° 101,
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes
de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de
assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza
continuada, regidas pelo que estabelecem os artigos 16 e 17 da Lei
(Federal) n.° 4.320, de 17 de março de 1964;
II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das
demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as
enquadradas no inciso I do "caput" deste artigo, firmadas em parceria
com a Administração Pública Municipal para o desenvolvimento de
programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de
diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;
III - Auxílios - as destinadas a despesas de
instituições privadas sem fins lucrativos, compreenc
entidades referidas no inciso I, quanto às mencione
"caput" deste artigo.

tal de
nto

as

21

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI

DE OB DE

DE 2015

Art. 39. É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária
quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções
sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas
físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o
disposto no art. 26 da Lei Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e que preencham as
seguintes condições:
I - sejam entidades privadas de atendimento direto ao

público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura,
esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração
de emprego e renda;

II - sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por
órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;
III - participem de concursos, gincanas, atividades esportivas
e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo

Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou
auxílios financeiros.

§ 1®. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título,
submetem-se à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de
verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam
recursos.

S 2®. É vedada a celebração de convênio com entidade em
situação irregular com o Município, em decorrência de transferência
feita anteriormente.

S 3®. As entidades referidas no "caput" deste artigo que
desenvolvam

atividades

na área de assistência social devem ser

registradas nos Conselhos Nacional e Municipal de Assistência^cial, no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescera e/ou no

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa co^ Dedciência,
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caso desenvolvam atividades relacionadas ao atendimento da criança e
do adolescente e da pessoa com deficiência, respectivamente.
S 4®. Não podem ser destinados recursos para o pagamento
de despesas de:

I - clubes e associações de servidores, com exceção dos
clubes profissionais de futebol da Capital do Estado de Sergipe;

II - pagamento, a qualquer título e de qualquer fonte de
recursos, a servidores, ou empregados da Administração Pública, de
empresas públicas ou sociedades de economia mista, por serviços de
consultoria ou assistência técnica.

Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar,

diretamente, despesas de custeio para a manutenção das Caixas
Escolares, ou organismos congêneres, da Rede Pública Municipal de
Ensino, que receberem recursos diretamente do Governo Federal por
meio do "Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE".

Art.

41.

Os

Poderes

Executivo

e

Legislativo

ficam

autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades
privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da
autonomia municipal.
Art. 42. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei
Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal), fica o Município autorizado a firmar convênio
ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública;
II - à utilização conjunta, no Município, de máquinas e
equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

III - à cessão de servidores para o
cartórios eleitorais;

to de
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IV - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas

de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação
e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou
com contrapartida.
CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 43. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa
total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e
os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou
empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos da aposentadoria e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza,
bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às
entidades de previdência.
Art. 44. Os contratos de terceirização de mão de obra que

se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Parágrafo único. Não se considera como substituição de
servidores e empregados públicos, para efeito do "caput" deste artigo,

os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividade
que, simultaneamente:

I - sejam acessórias, instrumentais ou compleraêbtares aos

assuntos que constituem área de competência legal ^
entidade;

órgão ou
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II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas
por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo
expressa disposição legal em contrario, ou quando se tratar de cargo ou
categoria extinta, total ou parcialmente;

III - não caracterizem relação direta de emprego.
Art. 45. As dotações orçamentárias destinadas às despesas
com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, devem ser estimadas,

para o exercício de 2016, com base na folha de pagamento de julho de
2015, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos
legais.

Art. 46. Na lei orçamentária do exercício de 2016, as
despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os
limites estabelecidos na Lei Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 47. A verificação do cumprimento dos limites a que se
refere o art. 37 desta Lei deve ser realizada de acordo com as normas

previstas na Lei Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 48. Para fins de atendimento ao disposto no § 1°,
inciso II, do art. 169 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 estrutura de carreiras, bem como admissões ou
contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de

concursos públicos para provimento de cargos, observada^s condições

e os critérios estabelecidos em leis específicas para cad^tuiação.
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CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 49. Podem ser incluídas no projeto de lei orçamentária
dotações relativas às operações de crédito contratadas ou cujas cartasconsulta tenham sido autorizadas, ou aquelas que virão a ser
pleiteadas.

Art. 50. As operações de crédito devem ser autorizadas por
lei específica.

Art. 51. A lei orçamentária anual deve conter autorização
para realização de operação de crédito por antecipação da receita
orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em
Resolução do Senado Federal.
CAPÍTULO VIM

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 52. Caso necessário, o Poder Executivo pode
encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre
alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita,
incluindo:

I - adaptação e ajustamento da legislação tributária às
alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;

II - revisões e simplificações da legislação tributária
municipal;

III - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção doj
créditos tributários;
IV - estabelecimento de critérios de com

renuncia caso o Município conceda incentivos ou benefíci
tributária.
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Art. 53. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo
ou benefício de natureza tributária somente pode ser aprovado ou
editado se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar
(Federal) n/ 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).

Art. 54. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos

em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao
crédito tributário, podem ser cancelados, mediante autorização em lei,
não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 55. Na estimativa das receitas do projeto de lei

orçamentária podem ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tributária e nas contribuições que sejam
objeto de projeto de lei que esteja em tramitação no Poder
Legislativo.

CAPÍTULO IX
DO CONTROLE SOCIAL

Art. 56. No âmbito municipal, a gestão orçamentária
participativa deve incluir a realização de debates, audiências e
consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, conforme estabelecido
na Lei (Federal) n.° 10.257, de 10 de juliio de 2001 (Estatuto da
Cidade).
CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 57. Cabe à Secretaria Municipal do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPLOG a responsabilidade pela coordenação
elaboração da proposta orçamentária de que trata esta Lei.

Parágrafo único. À SEPLOG cabe, ainda, a rea
atos necessários ao atendimento ao previsto no art. 50,
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Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), para implantação do Sistema de Custos do
Governo Municipal no Orçamento de 2016.
Art. 58. A Secretaria Municipal do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPLOG deve disponibilizar o Sistema Integrado
de Planejamento e Orçamento - SIPO, o qual propicia às Unidades
Orçamentárias os instrumentos informatizados de planejamento,
elaboração, execução, acompanhamento e avaliação integrados do
Plano Plurianual, das suas alterações, e da Lei Orçamentária Anual.

Art. 59. O gerenciamento das dotações orçamentárias do
Poder Legislativo deve ser executado atendendo às suas necessidades,
observando-se o disposto na Lei (Federal) n.° 4.320, de 17 de março de
1964, e nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.
Art. 60. São vedados quaisquer procedimentos pelos
ordenadores de despesas que viabilizarem a execução de despesa sem

comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Art. 61. O Poder Executivo, conforme determinação do § 4°
do art. 156 da Lei Orgânica Municipal, deve enviar a proposta

orçamentária à Câmara Municipal até o dia 20 de novembro de 2015
para fins de deliberação, devendo, a mesma proposta, ser devolvida
para sanção até o encerramento da sessão legislativa.
Parágrafo único. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual
não for devolvido para sanção até 31 de dezembro de 2015, fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a executar a proposta
orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até
a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 62. A Lei Orçamentária deve conter recursos para a

transferência financeira a consórcios públicos que o Mu^ípio fizer

parte como ente consorciado, nos termos previstos x\^ey{f^áevd\) n.°

11.107, de 06 de abril de 2005.
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Art. 63. A Lei Orçamentária de 2016 deve assegurar a
alocação de recursos necessários a execução dos programas, projeto e
atividades que vierem a ser financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, nos termos das autorizações contidas nas Leis
Municipais n.° 3.398, de 29 de dezembro de 2006 e 4.509, de 16 de
abril de 2014.

Art. 64. Devem ser alocados recursos na Lei Orçamentária
de 2016 destinados à formalização de parcerias público-privadas e para
a formação de Consórcios Públicos, nos termos da legislação aplicável.
Art. 65. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento de despesa, deve observar o
disposto no art. 16 da Lei Complementar (Federal) n.° 101, de 04 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), considerando-se despesa
irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo, aquelas de

valor igual ou inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Art. 66. Devem ser consideradas legais as despesas com

multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no
pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou
necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis
ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.
Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aracaju, 0'^

de 2015; 194° da Independência,

127° da República e 160^ía-feíR€mcipação Política do Município.

RACAJU

Igor Leonardi^^es-^uquerque

Secretário Municipal do Plan^mentOf Orçamento e Gestão
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Carlos Pinna de Assis Junim

Prodjràidor-Geral jcfo Mw^pfo
fesCalumby

SecretárkHÁunicipal de Governo

Variáveis

1.885.887.000
1.806.019.000
1.885.887.000
1.867.779.600
-61.760.600
48.348.300
265.804.300
120.479.800
1.774.785.432
1.757.744.777
-58.122.153
45.500.000
250.145.210
113.382.082

1.774.785.432
1.699.622.624

2018

2017

2016

Valor corrente do ano de 2017, dividido por
Valor corrente do ano de 2018, dividido por

Valorcorrente do ano de 2016, dividivopor

^

PIB (Crescimento em %)

Projeção do PIB do Estado - Em R$ 1,00

v

1,2
2,0
2,0

%

Inflação Média (% anual) projetada com base em indice oficial (IPC-A)

Cambio (R$/U$$ - Final do Ano)

Taxa real de juros sobre a dívida liquidado Governo (média%anual)

PIB real (crescimento em %)

FONTE: SEMFAZ/SEPLOG

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)

Despesas Primárias geradas por PPP (V)

Dívida Consolidada Líquida
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)

Resultado Nominal
Divida Pública Consolidada

Resultado Primário (III) = (1 - II)

Despesas Primárias (II)

Receitas Primárias (1)
Despesa Total

Receita Total

AMF/Tabela 1 - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4°, S1")

2018

2,0
4,2
3,2
4,5
37.316.000.000

35.038.500.000

32.900.000.000

1,0659
1,0659
1,050
1,097
1,146

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

4,5
4,5

46.071.117
253.285.253
114.805.323

52.797.500
290.264.900
131.566.900

2,0
4,2
3,2
4,5

(58.851.745)

(67.444.100)

2017

46.056.427
253.204.649
114.768.824

50.523.900
277.765.500
125.901.400

1.797.064.311
1.720.958.028
1.797.064.311
1.779.809.860

2.059.435.700
1.972.217.900
2.059.435.700
2.039.662.100

1,2
4,2
3,2
5,0

(58.833.045)

(64.539.850)

5,62
5,39
5,62
5,57
(0,18)
0,14
0,79
0,36

5,52
5,29
5,52
5,47
-0,18
0,14
0,78
0,35

R$1.00

2016

1.796.492.160
1.720.410.119
1.796.492.160
1.779.243.118

1.970.751.900
1.887.289.900
1.970.751.900
1.951.829.700

DE 2015

Atetodologia de Cálculo dos Valores Corrent»
Acumulado
Inflação Anual %
1,0626
5,0

5,73
5,49
5,73
5,68
(0,19)
0,15
0,81
0,37

METAS ANUAIS
2016

ANEXO DElKETAS FISCAIS

DE 05 DE^^tVí?

LEI N.®

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
LEI N.®

DE OB

DE 2015
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016

R$ 1,00

AMF/Tabela 2 - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4°, S2°, inciso I

Receita Total

1.602.801.399

5,73

1.587.102.288

5,67

-15.699.111

-0,98

Receitas Primárias (I)

1.346.976.000

4,81

1.510.365.132

5,40

163.389.132

12,13

Despesa Total

1.602.801.399

5,73

1.543.745.638

5,51

-59.055.761

-3,68

Despesas Primárias (11)

1.330.753.000

4,75

1.531.148.380

5,47

200.395.380

15,06

16.223.000

0,06

-20.783.248

-0,07

-37.006.248

-228,11

-8.457.000

-0,03

34.244.389

0,12

42.701.389

-504,92

133.532.000

0,48

254.039.131

0,91

120.507.131

90,25

83.276.000

0,30

199.222.944

0,71

115.946.944

139,23

Resultado Primário (III)
= (l-ll)
Resultado Nominal

Dívida Pública
Consolidada

Dívida Consolidada

Líquida
FONTE: SEMFAZ/SEPLOG

Nota: Os valores acima foram obtidos considerando o seguinte cenário macroecônomico.
Em R$ 1,00

Especificação

27.995.530.000

Previsão do PIB Estadual para 2014

Valor do PIB Estadual Realizado em 2014 (Projetado)

^

31.123.000.000

1.796.082.880
1.720.018.150
1.796.082.880
1.778.837.790
-58.819.640
46.046.000
253.147.000
114.742.700

20,80
15,85
21,42
20,62
-160,62
-15,89
15,70
28,13

1.491.637.489
1.419.516.102
1.464.012.677
1.439.049.229
-19.533.128
32.184.576
238.758.582
187.239.609

1.234.839.246
1.225.279.943
1.205.714.014
1.193.058.190
32.221.753
38.262.890
206.354.524
146.128.038

1,064

1,129

^,097

1J)45

6,100

6,400

2013

5,910

-

2018

4,500
1,045
1,146

1017

4,500

2016

5,000
1,050
1,050

2015

índices de inflação

1.796.082.880
1.720.018.150
1.796.082.880
1.778.837.790
-58.819.640
46.046.000
253.147.000
114.742.700

13,84
9,18
14,43
13,67
-157,13
-20,73
9,04
20,76

1.587.102.288
1.510.365.132
1.557.709.488
1.531.148.380
-20.783.248
34.244.389
254.039.131
199.222.944

1.394.133.509
1.383.341.056
1.361.251.122
1.346.962.697
36.378.359
43.198.803
232.974.258
164.978.555

, art.4°. 82". inciso II

2016

2014

FONTE: SEMFAZ/SEPLOG

Dívida Consolidada Líquida

Dívida Pública Consolidada

Resultado Nominal

Despesas Primárias (II)
Resultado Primário (III) = (1 -II)

Despesa Total

Receitas Primárias (1)

Receita Total

Divida Consolidada Líquida

Dívida Pública Consolidada

Resultado Nominal

Receitas Primárias (1)
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
Resultado Primário (III) = (1 -II)

Receita Total

AMF/Tabeia 3 - Demonstrativo 3

DE 2015

48.348.300
265.804.300
120.479.800

1.774.785.432
1.699.622.624
1.774.785.432
1,757.744.777
-58.122.153
45.500.000
250.145.210
113.382.082

20,41
21,17
22,68
23,61
201,13
43,07
6,03
-38,72

(61.760.600)

13,17
13,88
15,30
16,18
183,01
34,46
-0,35
-42,40
1.885.887.000
1.806.019.000
1.885.887.000
1.867.779.600

1.796.492.160
1.720.410.119
1.796.492.160
1.779.243.118
-58.833.045
46.056.427
253.204.649
114.768.824

-1,186
-1,186
-1,186
-1,186
-1,186
-1,186
-1,186
-1,186

1.970.751.900
1.887.289.900
1.970.751.900
1.951.829.700
-64.539.850
50.523.900
277.765.500
125.901.400

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANEXO DE METAS FISCAIS

DE 09 DE^^^^^^

LEI N.®

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

0,25
-103,31
-97,40
-85,73
-93,53

1,22
-3,06
1,22

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

1.797.064.311
1.720.958.028
1.797.064.311
1.779.809.860
-58.851.745
46.071.117
253.285.253
114.805.323

52.797.500
290.264.900
131.566.900

(67.444.100)

2.059.435.700
2.039.662.100

2.059.435.700
1.972.217.900

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

R$ 1,00
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DE 09 DE ^U-LHO

DE 2015

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF/Tabela 4 - Demonstrativo 4 (LRF, art.4°, §2°, Inciso

Patrimônio/Capital

Resultado Acumulado

Patrimônio

Lucros ou Prejuízos Acumulados

FONTE: SEMFAZ/SEPLOG

361.615.428

R$ 1,00

100,00%

351.022.071

100,00%

250.697.394

100,00%

AMFATabela 5 - Demonstrativo 5 (LRF, art.4<', 52", inciso 111)

Nota : Receita Realizada + Rendimento de Aplicação Financeira

FONTE:SEMFAZ/SEPLOG

VALOR (III)

Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Investimentos

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Móveis

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)

de 2015
ANEXO DE METAS FISCAIS

LEI

2016

0

-385.595

-255.564
-46.395

4.541

0

472.395

4.541

0

472.395
472.395

4.541

0

86.800

0

86.800

134.572

134.572

209.169

R$1,00

209.169

ORIGEM EAPLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM AALIENAÇÃO DE ATIVOS

DE09

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

34

35

ESTADO DE SERGIPE
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DE 09

DE 2015
ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF/Tabela 6 - Demonstrativo 6 (LRF, art.4"', §2", inciso IV, alínea "a")

RE^T^PREVID^cL^
RECEITAS CORRENTES

INTRA-OrÍ^ENTÀRIAS) (I)^

Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil
Pessoal Militar

R$ 1,00

68.620.534
68.620.534
34.022.172
34.022.172

26.904.822
26.904.822
39.059.156
39.059.156

33.874.575
723.787

-13.415.790
0
1.261.456

723.787
0

1.261.456
0

678.116
677.933
183
0

84.015.814

146.106.777

181.047.514

0
0
0

0

0
0

Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL

69.194.208
69.194.208
34.185.470
34.185.470

3.704.585
30.626.037

Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS • RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições
Patronal
Pessoal Civil
Pessoal Militar

0

Cobertura de Déficit Atuarial

Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

DKfIsASPRÍvÍbÉN(íSiASADMINISTRAÇÃO

INTR^Ç^ENTÃr^) (ÍV)^

Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA
Pessoal Civil
Pessoal Militar

Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
ADMINISTRAÇÃO
Despesas Correntes
Despesas de Capital

119.969.746
1.239.119
1.233.634
5.485
118.730.627
114.958.063

141638.967^
1.929.629
1.914.017
15.612
140.709.338
140.709.338

3.731.204
2.300.791
1.388.656
170.923.925
164.586.219

3.772.564

140.741

6.337.706

3.772.564
0
0

140.741
0
0

6.337.706
0
0

36
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Íés-1

DE OQ DE

DE 2015

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

TOTAL DOS APORTES PARA 0 RPPS
Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Fonmação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS

FONTE: SEMFAZ/SEPLOG

64.086.267

64.086.267

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

64.086.267

0

37
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DE 2015
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Fundo Previdenciário
2016

AMF/Tabela 6.1 - Demonstrativo 6 (LRF, art.4», S 2», Inciso IV, alínea "a")

2014

987850.276,11

2015
2016

107.421.495,63
116.822.603,35
126.129.183,13
140.404.111,45
149.110.929,94
160.425.607,20
174.119.002,50
184.862.143,54
199.236.624,61
212.633.697,11
226.685.001,53
239.727.415,23
255.082.344,12
267.909.275,22
281.538.837,55
296.003.610,94
311.133.627,51
325.638.323,33
339.306.444,57
353.078.627,42
367.606.306,46
383.064.991,77
397.385.116,27
412.899.721,90
429.398.108,46
444.245.203,97
461.102.127,53
479.335.237,88
496.338.764,89
514.591.002,40
535.020.190,50
555.046.515,91
566.215.946,66
586.197.605,36
604.864.811,70
623.128.071,02
645.344.268,97
661.067.078,06
680.659.156,67
702.056.534,53
722.270.988,07
745.902.264,28
768.213.813,87
792.929.451,19
818.255.225,76
845.458.618,23

2017
2018
2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058

2059
2060

8.34^.314,33
11.092.168,38
13.359.539,62
16.098.278,24
19.349.935,93
22.977.797,05
26.710.738,32
31.398.299,84
36.504.894,96
42.410.203,37
48.892.896,31
54.271.836,44
59.620.881,23
65.370.459,55
72.535.026,69
78.930.198,79
86.227.782,21
94.418.616,15
102.128.950,10
110.574.943,58
120.457.071,99
130.945.843,13
141.983.302,91
152.112.417,51
161.580.650,93
170.348.471,87
179.778.780,65
188.720.976,78
194.811.422,44
201.725.355,00
206.334.961,75
211.108.218,09
246.680.349,50
256.329.051,40
263.733.703,57
271.958.793,72
279.534.721,46
301.151.031,49
310.364.912,09
319.001.555,42
327.154.168,40
335.591.513,35
343.048.106,22
348.255.928,00
352.863.784,50
356.519.584,16
360.625.549,38

R$ 1,00

90.505.961,78
96.329.327,25
103.463.063,74
110.030.904,90
121.054.175,52
126.133.132,88
133.714.868,88
142.720.702,66
148.357.248,59
156.826.421,24
163.740.800,79
172.413.165,09
180.106.534,00
189.711.884,57
195.374.248,53
202.608.638,76
209.775.828,73
216.715.011,36
223.509.373,23
228.731.500,98
232.621.555,42
236.660.463,33
241.081.688,86
245.272.698,76
251.319.070,98
259.049.636,58
264.466.423,32
272.381.150,74
284.523.815,44
294.613.409,90
308.256.040,65
323.911.972,41
308.366.166,41
309.886.895,26
322.463.901,79
332.906.017,98
343.593.349,56
344.193.237,47
350.702.165,96
361.657.601,25
374.902.366,14
386.679.474,71
402.854.158,06
419.957.885,86

422.102.404,01
525.565.467,74
635.596.372,64
756.650.548,16
882.783.681,04
1.016.498.549,92
1.159.219.252,58
1.307.576.501,16
1.464.402.922,40
1.628.143.723,20
1.800.556.888,28
1.980.663.422,28
2.170.375.306,85
2.365.749.555,38
2.568.358.194,14
2.778.134.022,87
2.994.849.034,24
3.218.358.407,46
3.447.089.908,45
3.679.711.463,87
3.916.371.927,20
4.157.453.616,06

4.402.726.314,82
4.654.045.385,80
4.913.095.022,38
5.177.561.445,70
5.449.942.596,45
5.734.466.411,89
6.029.079.821,79
6.337.335.862,44
6.661.247.834,85
6.969.614.001,26
7.279.500.896,52
7.601.964.798,31

7.934.870.8Í6;29^
8.278.464.165,85
8.622.657.403,33
8.973.359.569,29
9.335.017.170,54
9.709.919.536,68
10.096.599.011,39

440.065.66&69

.

10.499.453.169,46
10.919.411.055,32
11.359.476.722,01

484.8^068,85

y

V 12.306.045.432,47^

461.735.^,61

11.821.212,563^2
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ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Fundo Previdendário
2016

122.864,75
902, 905.220,39

934, 919.499,96
968, 504.516,81

1.004, 330.371,17
1.041, 046.792,89

1.080, 597.084,62
1.122. 924.373,20
1.168. 384.497,91

1.215.,918.401,71
1.266 740.594,00
1.321,,069.284,26
1.378.,011.678,36
1.439. 688.140,25
1.505.,887.902,95
1.575,,568.876,72

1.650,.126.892,14
1.729 .921.128,65
1.899 .189.959,58

1.993 .985.278,75
2.093 .362.588,57

2.198 .920.743,51
2.312 .443.616,95
2.426 .289.757,70
2.551

.276.529,01

2.683 ^746.732,07
2.822 .888.627,56

4,58
364.081.851,00
365.398.209,05
365.684.034,46
365.661.450,05
364.737.977,24
364.299.507,35
364.133.022,50
362.555.865,70
360.501.964,05

510.306.180,17
538.823.369,40
569.521.290,91
602.820.482,35
638.668.921,13
676.308.815,65
716.297.577,27
758.791.350,70
805.828.632,20
855.416.437,65

358.428.760,94
356.300.232.19
354.128.253,00
349.550.413,44
345.156.942,07
340.282.920,70
335.537.402,41
330.089.801,32
340.418.691,75
337.373.041.20
334.587.911,10
331.995.476,44
346.193.667,96
347.202.646,93
348.037.783,02
348.646.905,83
349.959.954,96

908.311.833,06
964.769.052,06
1.023.883.425,36
1.090.137.726,81
1.160.730.960,88
1.235.285.956,02
1.314.589.489,73
1.399.831.327,33
1.558.771.267,83
1.656.612.237,55
1.758.774.677,48
1.866.925.267,07
1.966.249.948,99
2.079.087.110,77
2.203.238.745,99
2.335.099.826,24
2.472.928.672,60

12.816.351.61

13.355.174.982,04
13.924.696.272,95
14.527.516.755,30
15.166.185.676,42
15.842.494.492.07
16.558.792.069,34
17.317.583.420,04
18.123.412.052,25
18.978.828.489,90
19.887.140.322,97
20.851.909.375,03
21.875.792.800,39
22.965.930.527,20
24.126.661.488.08
25.361.947.444,10
26.676.536.933,83
28.076.368.261,16
31.106.756.388,80

32.763.368.626734
34.522.143.303,82
36.389.068.570,89
38.355.318.519,88
40.434.405.630,65
42.637.644.376,64
44.972.744.202,88
47.445.672.875,47

Notas:

(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2011;

b) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas;
c) crescimento real de salários: 1% a.a.;
d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.;
e) taxa real de juros: 6% a.a.;

f) hipótese sobre geração futura: a quantidade de servidores ativos se manterá constante ao longo do período de projeção;
g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.;
h) hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a n)^ de 22 e 24 anos;
1)fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,974;
j) inflação anual estimada: 5,86%;
k) taxa de rotatividade: 0% a.a..

(3) AAassa salarial mensal: R$ 19.148.865,74.
(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos - 37; Inativos - 55; e pensionistas - 41.
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AMF/Tabela 6.2 - Demonstrativo 6 (LRF, art.4", § 2", inciso IV. alínea "a")

2014

2015
2016
2017
2018

2019
2020
2021
2022

2023
2024

2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2033
2034

2035
2036
2037
2038

2039
2040

2041
2042

2043
2044

2045
2046
2047
2048

2049
2050

2051
2052

2053
2054
2055

2056
2057
2058
2059

2060

51.660.609,42
48.538.964,67 1
45.707.570,18
41.870.066,48
37.720.770,90
33.591.312,64
29.892.630,93
26.692.710,73
24.263.585,19
21.379.203,31 i
19.207.419,95
17.190.642,43
15.457.624,51
13.816.259,39
12.399.869,11
11.221.629,47
10.300.072,18 1
9.362.383,01
8.653.901,21
8.261.616,00
7.848.989,01
7.527.687>21
7.150.271,26
6.835.005,37
6.459.445,58
6.121.923,57
5.768.036,57
5.401.057,33
5.051.962,09
4.698.350,30
4.342.830,04
3.988.165,40
3.637.211,55
3.292.854,44
2.957.932,64
2.635.151,80
2.327.006,16
2.035.739,97
1.763.290,92

1.511.232,09
1.280.723,97
1.072.490,19
886.826,63
723.565,47
582.070,07
461.298,82
359.904,36

188.069.827,14

197.921.306,30
206.613.882,98
218.115.279,63
230.500.923,96
242.539.856,25
252.720.851,71
260.652.218,59
265.597.169,17

271.760.197,87
274.679.665,85
276.892.770,03
277.463.607,30
277.254.297,63
275.699.335,26
272.809.337,54

268.503.123,89
263.801.949,09
257.807.124,59
250.235.565,62
242.178.670,31
233.265.191,92
224.086.509,54
214.195.172,07
204.130.649,67
193.519.638,78
182.651.123,76
171.569.146,31
160.289.002,60
148.943.876,01
137.612.808,24
126.377.269,72
115.319.523,80
104.520.949,25
94.059.943,13
84.010.104,10
74.438.386,65
65.403.627,43
56.955.080,19
49.131.118,67
41.958.552,49
35.452.450,37
29.616.494,35
24.443.103,68
19.913.855,48
16.000.882,60
12.669.078,25

R$ 1,00

-136.409.217,71
-149.382.341,63
-160.906.312,80
-176.245.213,15
-192.780.153,06
-208.948.543,62
•222.828.220,79
-233.959.507,85
-241.333.583,98
-250.380.994,56
•255.472.245,90
-259.702.127,61
-262.005.982,79
•263.438.038,24
-263,299.466,16
-261.587.708,07
-258.203.051,71
-254.439.566,07
-249.153.223,38
-241.973.949,62
•234.329.681,31
•225.737.504,70
-216.936.238,28
-207.360.166,69
-197.671.204,09
•187.397.715,22
•176.883.087,19
-166.168.088,97
-155.237.040,50
-144.245.525,71
-133.269.978,20
-122.389.104,32
-111.682.312,26
-101.228.094,81
-91.102.010,49
•81.374.952,31
-72.111.380,50
-63.367.887,46
•55.191.789,26
•47.619.886,57
•40.677.828,51
-34.379.960,18
•28.729.667,72
-23.719.538,21
-19.331.785,41
•15.539.583,78
•12.309.173,89

•136.409.217,71
-149.382.341,63
-160.906.312,80
-176.245.213,15
-192.780.153,06
-208.948.543,62
-222.828.220,79
-233.959.507,85
-241.333.583,98
-250.380.994,56
-255.472.245,90
-259.702.127,61
-262.005.982,79
-263.438.038,24
-263.299.466,16
-261.587.708,07
-258.203.051,71
-254.439.566,07
•249.153.223,38
-241.973.949,62.
•234.329.681,31
-225.737.504,70
-216.936.238,28
-207.360.166,69
-197.671.204,09
•187.397.715,22
•176.883.087,19
-166.168.088,97
•155.237.040,50
•144.245.525,71
•133.269.978,20
-122.389.104,32
•111.682.312,26
-101.228.094,81
-91.102.010,49
•81.374.952,31
-72.111.380,50
-63.367.887,46
-55.191.789,26

-47.619.886,57
-40.677.828,51
-34.379.960,18
-28.729.667,72
-23.719.538,21
-19.331.785,41

.

1 V

-15.539.583,78

-12.309.173,89 |
/
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2061
2062

2063
2064
2065

2066
2067
2068
2069
2070

2071
2072

2073
2074

2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082

2083

2084

2085
2086
2087

2088

276.287,57
208.610,05
154.946,20
113.350,86
81.834,78
58.484,94
41.575,76
29.569,74
21.140,28
15.240,82

9.876.688,99
7.575.863,71
5.715.682,56
4.242.971,24
3.102.380,42
2.239.294,41
1.602.113,42
1.142.722,04
818.128,09
592.537,78

-9.600.401,42
-7.367.253,67
-5.560.736,36
-4.129.620,38
-3.020.545,65
-2.180.809,47
-1.560.537,66
-1.113.152,30
-796.987,81

11.096,59
8.148,14
6.024,02
4.488,24
3.382,74
2.587,09
2.011,75
1.592,06
1.281,39
1.044,63
858,08
706,06
576,87
465,26
368,9
285,91
214,85
154,63

437.274,41
330.078,15
254.961,15
201.172,50
161.610,82
131.546,77
108.051,17
89.370,23
74.331,01
62.077,12
51.980,03
43.555,52
36.410,16
30.263,09
24.920,40
20.248,74
16.160,14
12.603,61

-426.177,82
-321.930,02
-248.937,13
-196.684,26
-158.228,08
-128.959,68
-106.039,42
-87.778,17
-73.049,62
-61.032,49
-51.121,95
-42.849,47
-35.833,29
-29.797,83
-24.551,50
-19.962,83
-15.945,29
-12.448,98

-577.296,95

-9.600.401,42
-7.367.253,67
-5.560.736,36
-4.129.620,38
-3.020.545,65
-2.180.809,47

-1.113.152,30
-796.987,81
-577.296,95

-426.177,82
-321.930,02
-248.937,13
-196.684,26
-158.228,08
-128.959,68
-106.039-42

-87.778,17
-73.049,62
-61.032,49
-51.121,95

-42.849,47
-35.833,29
-29.797,83
-24.551,50
-19.962,83
-15.945,29
-12.448,98

Notas:

(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS
(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
a) tábua de mortalidade geral e de inválidos: IBGE-2011;
b) tábua de entrada em invalidez: não aplicável;
c) crescimento real de salários: não aplicável.;
d) crescimento real de benefícios: 0% a.a.;
e) taxa real de juros: 0% a.a.;
f) hipótese sobre geração futura: não aplicável;
g) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.;

h) hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para
i) fator de capacidade de benefícios: 0,974;
j) inflação anual estimada: 5,86%;
k) taxa de rotatividade: não aplicável.

(3) Massasalarial mensal: R$ 15.821.186,22.
(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos - 54; inativos - 66; e pensionistas - 62.

de 22 e 24 anos;

FONTE: SEMFAZ/SEPLOG

TOTAL

X

Concessão de isenção em Habitação / Minha Casa
caráter não geral

AMF/Tabela 7 - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°. §2'. inciso V)

IPTU

ANEXO DE METAS FISCAIS

DE 2015

18.000

18.000

2016

19.000

19.000

ESTIAAATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

DE 03

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

20.000

20.000

-

imposto

Aumento real da arrecadação do

R$ 1,00
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AAARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2016

AMF/Tabela 8 - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4*, 5 2°, inciso V)

R$ 1,00

Aumento Permanente da Receita

89.804.120

(-) Transferências Constitucionais
(-) Transferências ao FUNDEB

22.451.030

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (1)

67.353.090

Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) = (l+ll)

67.353.090

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

0,00

Novas DOCC

Novas DOCC geradas por PPP

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (lll-iV)
FONTE: SEMFAZ/SEPLOG

/\

67.353.090

