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LEI ORDINÁRIA Nº 1.789, DE 11 DE AGOSTO DE 2016.

sanciono a presente lei sem veto. gabinete civil, parnami-
rim/rn, 11 de agosto de 2016; 127ª da república.

dispÕe soBre as diretriZes para a elaBoração da 
lei orçaMentÁria para o exercício de 2017, e dÁ outras 
proVidÊncias. 

Maurício Marques dos santos, prefeito Municipal de parna-
mirim, estado do rio grande do norte, faz saber que a câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei ordinária:

art. 1º - o orçamento do Município de parnamirim, estado 
do rio grande do norte, para o exercício de 2017, será elabora-
do e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades 
e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

i- as Metas fiscais;
ii- as prioridades da administração Municipal; 
iii- a estrutura dos orçamentos;
iV- as diretrizes para a elaboração do orçamento do Município;
V- as disposições sobre a dívida pública Municipal;
Vi- as disposições sobre despesas com pessoal;
Vii- as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
Viii- as disposições gerais.
anexos:
ix- relação das unidades orçamentárias.
x- as ações por eixo de atuação
xi- as fontes de recursos
XII- anexo analítico – receitas, despesas, metas e riscos fiscais

i - das Metas fiscais

art. 2º - em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais 
de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante 
da dívida pública para o exercício de 2017, estão identificados 
nos demonstrativos desta  lei, em conformidade com a porta-
ria nº 462, de 05 de agosto de 2009-stn.

art. 3º - a lei orçamentária anual abrangerá as entidades 

da administração direta e os fundos Municipais que recebem 
recursos do orçamento fiscal e da seguridade social.

art. 4 º - o anexo de riscos fiscais, § 3º do art. 4º da lrf, 
foi incluído nos moldes do Manual técnico de demonstrativos 
fiscais da portaria nº 462/2009-stn.

art. 5 º - o anexo xii constante da lei de diretrizes orçamen-
tárias para o exercício de 2017, constituem-se dos seguintes 
indicadores:

anexo i - a – Metodologia do cálculo das Metas anuais – 
receitas

anexo i - B -  detalhes da receita
anexo ii- a – Metodologia do cálculo das Metas anuais - 

despesas
anexo ii- B – detalhes da despesa
anexo iii     - avaliação do resultado primário
anexo iV – avaliação do resultado nominal
anexo V – Montante da dívida
demonstrativo i – Metas anuais
demonstrativo ii – avaliação do cumprimento das Metas 

fiscais do exercício anterior
demonstrativo iii – Metas fiscais atuais e futuras compa-

radas c/ exercícios anteriores
demonstrativo iV – evolução do patrimônio líquido
demonstrativo V – origem e aplicação dos recursos com 

alienação de ativos
demonstrativo Vi – riscos fiscais
demonstrativo Vii – estimativa e compensação da renún-

cia de receita
demonstrativo Viii – Margem de expansão das despesas

parágrafo Único - os demonstrativos referidos neste artigo, 
serão apurados em cada unidade gestora e a sua consolidação 
constituirá nas Metas fiscais do Município.  

riscos fiscais e proVidÊncias

art. 6º - em cumprimento ao § 3º, do art. 4º, da lrf, a lei 
de diretrizes orçamentárias – ldo, deverá conter o anexo de 
riscos fiscais e providências.

Metas anuais

art. 7º - em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da lei de res-
ponsabilidade fiscal - lrf, o demonstrativo i - Metas anuais, 
será elaborado em valores correntes e constantes, relativos à 
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receitas, despesas, resultado primário e nominal e Montante 
da dívida pública, para o exercício de referência 2017 e para os 
dois seguintes.

§ 1º - os valores correntes dos exercícios de 2017, 2018 e 
2019 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução 
das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão 
de aumento salarial, incremento de programas ou atividades in-
centivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou 
atividades. os valores constantes, utilizam o parâmetro índice 
Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela  Portaria nº 
462/2009 da stn.

§ 2º - os valores da coluna “% piB” serão calculados median-
te a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo 
piB estadual, multiplicados por 100. 

aValiação do cuMpriMento das Metas fiscais do 
exercício anterior

art. 8º - atendendo ao disposto no § 2º, inciso i, do art. 4º da 
lrf, o demonstrativo ii - avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer 
um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no 
exercício orçamentário anterior, de receitas, despesas, resul-
tado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida 
consolidada líquida, incluindo análise dos fatores determinan-
tes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Metas fiscais atuais coMparadas coM as fixadas nos 
trÊs exercícios anteriores

art.9º - de acordo com o § 2º, item ii, do art. 4º da lrf, os 
demonstrativo iii - Metas fiscais atuais comparadas com as fi-
xadas nos três exercícios anteriores, de receitas, despesas, re-
sultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida 
consolidada líquida, deverão estar instruídos com memória e 
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendi-
dos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anterio-
res e evidenciando a consistência delas com as premissas e os 
objetivos da política econômica nacional.

   
parágrafo Único - objetivando maior consistência e subsídio 

às análises, os valores devem ser demonstrados em valores cor-
rentes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comen-
tados no demonstrativo i.

eVolução do patriMÔnio líquido

art. 10º - em obediência ao § 2º, inciso iii, do art. 4º da lrf, 
o demonstrativo iV - evolução do patrimônio líquido, deve tra-
duzir as variações do patrimônio de cada ente do Município e 
sua consolidação.

origeM e aplicação dos recursos oBtidos coM a 
alienação de atiVos

art. 11 - o § 2º, inciso iii, do art. 4º da lrf, que trata da 
evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os re-
cursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referi-
do patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, 

salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, 
geral ou próprio dos servidores públicos.o demonstrativo V - 
origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de 
ativos, estabelece de onde foram obtidos os recursos e onde 
foram aplicados.

aValiação da situação financeira e atuarial do regi-
Me prÓprio da preVidÊncia dos serVidores pÚBlicos

art. 12 – em razão do que está estabelecido no § 2º, inci-
so iV, alínea “a”, do art. 4º, da lrf, o anexo de Metas fiscais 
integrante da lei de diretrizes orçamentárias – ldo, deverá 
conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime 
próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios 
o demonstrativo Vi – avaliação da situação financeira e atua-
rial do regime próprio de previdência dos servidores públicos, 
seguindo o modelo da portaria nº 462/2009-stn, estabelece 
um comparativo de receitas e despesas previdenciárias, termi-
nando por apurar o resultado previdenciário e a disponibilidade 
financeira do rpps. o município de parnamirim não possui regi-
me próprio de previdência.

estiMatiVa e coMpensação da renÚncia de receita

art. 13 - conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do art. 4º, 
da lrf, o anexo de Metas fiscais deverá conter um demonstrativo 
que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de 
maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas. 

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, re-
missão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, al-
teração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros 
benefícios que correspondam à tratamento diferenciado. no 
Município de Parnamirim, há renúncia fiscal de Imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana – iptu, imposto sobre 
serviços iss e imposto sobre transmissão inter-Vivos, destinado 
a empresas de “call centers” que queiram se instalar no muni-
cípio, conforme cita a Lei Complemnentar 093/2015, verificado 
no demonstrativo Vii, anexo a este projeto.

§ 2º - a compensação será acompanhada de medidas pro-
venientes do aumento da receita, proveniente do aumento bruto 
da arrecadação do imposto sobre serviços, incidentes sobre o 
aumento da mão de obra empregada nas empresas de call cen-
ters, derivantes da lc 093/2015.

 
MargeM de expansão das despesas oBrigatÓrias de 

carÁter continuado.

art. 14 - o art. 17, da lrf, considera obrigatória de caráter 
continuado a despesa corrente derivada de lei ou ato adminis-
trativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua 
execução por um período superior a dois exercícios.

parágrafo Único - o demonstrativo Viii - Margem de expan-
são das despesas de caráter continuado, destina-se a permitir 
possível inclusão de eventuais programas, projetos ou ativida-
des que venham caracterizar a criação de despesas de caráter 
continuado.

MeMÓria e Metodologia de cÁlculo das Metas anuais 
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de receitas, despesas, resultado priMÁrio, resultado 
noMinal e Montante da díVida pÚBlica.

Metodologia e MeMÓria de cÁlculo das Metas anu-
ais das receitas e despesas.

 
art. 15 - o § 2º, inciso ii, do art. 4º, da lrf, determina que o 

demonstrativo de Metas anuais seja instruído com memória e 
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendi-
dos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anterio-
res, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os 
objetivos da política econômica nacional.

parágrafo Único - de conformidade com a portaria nº 
462/2009-stn, a base de dados da receita e da despesa cons-
titui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na des-
pesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões 
para 2017, 2018 e 2019.

Metodologia e MeMÓria de cÁlculo das Metas anu-
ais do resultado priMÁrio.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é 
indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis 
com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras 
são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

parágrafo Único - o cálculo da Meta de resultado primário 
deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo governo fe-
deral, através das portarias expedidas pela stn - secretaria do 
tesouro nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

Metodologia e MeMÓria de cÁlculo das Metas anu-
ais do resultado noMinal.

art. 17 - o cálculo do resultado nominal, deverá obedecer 
a metodologia determinada pelo governo federal, com regula-
mentação pela stn.

parágrafo Único - o cálculo das Metas anuais do resultado no-
minal, deverá levar em conta a dívida consolidada, da qual deverá 
ser deduzida o ativo disponível, mais Haveres financeiros menos 
restos a pagar processados, que resultará na dívida consolidada 
líquida, que somada às receitas de privatizações e deduzidos os 
passivos reconhecidos, resultará na dívida fiscal líquida.

Metodologia e MeMÓria de cÁlculo das Metas anu-
ais do Montante da díVida pÚBlica.

art. 18 - dívida pública é o montante das obrigações assumi-
das pelo ente da federação. esta será representada pela emis-
são de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.   

parágrafo Único - utiliza a base de dados de Balanços e Ba-
lancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados 
nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2017, 
2018 e 2019.  

ii - das prioridades da adMinistração Municipal
   
art. 19 - as prioridades e metas da administração Municipal 

para o exercício financeiro de 2017, serão definidas e demons-
tradas no plano plurianual de 2014 a 2017, e suas alterações, 
compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - os recursos estimados na lei orçamentária para 
2017, serão destinados, preferencialmente, para as prioridades 
e metas estabelecidas no anexo desta lei, não se constituindo 
todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - na elaboração da proposta orçamentária para 2017, 
o poder executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físi-
cas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa 
orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das 
contas públicas.

iii - da estrutura dos orçaMentos

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2017 
abrangerá os poderes legislativo e executivo, que recebam re-
cursos do tesouro e será estruturado em conformidade com a 
estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da ad-
ministração Municipal.

art. 21 - a lei orçamentária para 2017 evidenciará as recei-
tas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especifi-
cando aqueles vínculos a fundos, autarquias, e aos orçamen-
tos fiscais e da seguridade social, desdobradas as despesas 
por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou opera-
ção especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômi-
ca, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, 
tudo em conformidade com as portarias sof/stn 42/1999 e 
163/2001 e alterações posteriores, a qual deverão estar anexa-
dos os anexos exigidos nas portarias da secretaria do tesouro 
nacional - stn.

art. 22 - a Mensagem de encaminhamento da proposta or-
çamentária será elaborada em conformidade com o que deter-
mina o art. 22, parágrafo Único, inciso i da lei 4.320/1964.

iV - das diretriZes para a elaBoração e execução do 
orçaMento do Município

art. 23 - o orçamento para exercício de 2017 obedecerá en-
tre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre 
receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e exe-
cutivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras (arts. 
1º, § 1º 4º i, “a” e 48 lrf).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Re-
ceita para 2017 deverão observar os efeitos da alteração da 
legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação 
do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de 
cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios 
e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da lrf).

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o com-
portamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas 
de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e exe-
cutivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a 
fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de em-
penhos e movimentação financeira nos montantes necessários, 



para as dotações abaixo (art. 9º da lrf):
i  - serviços de consultoria;
ii -  projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos 

de transferências voluntárias;
iii – convênios e subvenções;
iV - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
V - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e 

agricultura; e
Vi - locação de imóveis e veículos;
Vii - dotação para material de consumo e outros serviços de 

terceiros das diversas atividades. 

parágrafo Único - na avaliação do cumprimento das metas tri-
mestrais de arrecadação para implementação ou não do meca-
nismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será 
considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

art. 26 - as despesas obrigatórias de caráter continuado 
em relação à receita corrente líquida, programadas para 2017, 
poderão ser expandidas, tomando-se por base as despesas 
Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária 
anual para 2016 (art. 4º, § 2º da lrf).

art. 27 - constituem riscos fiscais capazes de afetar o equi-
líbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do 
anexo próprio desta lei (art. 4º, § 3º da lrf). 

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos 
com recursos da reserva de contingência e também, com a re-
dução dos investimentos municipais.

 
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Muni-

cipal poderá elaborar decreto, propondo anulação de recursos 
ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

art. 28 - o orçamento para o exercício de 2017 destinará re-
cursos para a reserva de contingência, que serão destinados ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for 
o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplemen-
tares conforme disposto na portaria Mpo nº 42/1999, art. 5º e 
portaria stn nº 163/2001, art. 8º (art. 5º iii, “b” da lrf).

parágrafo Único - os recursos da reserva de contingência 
destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem, po-
derão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo Mu-
nicipal para abertura de créditos adicionais suplementares de 
dotações que se tornaram insuficientes.

 
art. 29 - os investimentos com duração superior a 12 me-

ses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados 
no plano plurianual (art. 5º, § 5º da lrf) ou autorizado por lei 
específica.

art. 30 - o chefe do poder executivo Municipal estabelecerá até 
30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, a programação 
financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução men-
sal para as unidades gestoras, se for o caso (art. 8º da lrf).

art. 31 - os projetos e atividades priorizados na lei orça-

mentária para 2017, com dotações vinculadas e fontes de re-
cursos oriundos de transferências voluntárias, operações de 
crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, serão exe-
cutados prioritariamente com suas respectivas fontes, podendo 
receber complemento de fontes próprias para sua execução de 
acordo com o ingresso no fluxo de caixa. (art. 8º, § parágrafo 
único e 50, i da lrf).

art. 32 - a renúncia de receita estimada para o exercício de 
2017, constante do anexo próprio desta lei, não será conside-
rada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 
2º, V e art. 14, i da lrf).

art. 33 - a transferência de recursos do tesouro Municipal 
sob a forma de convênios ou subvenções sociais a entidades 
privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, as-
sistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica 
e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal 
(art. 4º, i, “f” e 26 da lrf).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos 
do tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 180 
dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabele-
cida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo 
único da constituição federal), sob pena de vedação a recebi-
mentos de recursos futuros, além de ficar inadimplente com o 
poder público municipal. 

art. 34 - os procedimentos administrativos de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da 
despesa de que trata o art. 16, itens i e ii da lrf deverão ser 
inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua 
dispensa e/ou inexigibilidade. 

parágrafo Único - para efeito do disposto no art. 16, § 3º da 
lrf, são consideradas despesas irrelevantes, aqueles decorren-
tes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governa-
mental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no 
exercício financeiro de 2017, em cada evento, não exceda ao 
valor limite fixado no item I, “a” e no item II, “a” do art. 23 da Lei 
nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da lrf).

art. 35 - as obras em andamento e a conservação do pa-
trimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alo-
cação de recursos orçamentários, salvo projetos programados 
com recursos de transferência voluntária e operação de crédito 
(art. 45 da lrf).

art. 36 - despesas de competência de outros entes da fe-
deração só serão assumidas pela administração Municipal 
quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos com 
recursos na lei orçamentária (art. 62 da lrf), ou através da cria-
ção de créditos adicionais.

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas 
serão orçadas para 2017 a preços correntes.

art. 38 - a execução do orçamento da despesa obedecerá, 
dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a do-
tação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modali-
dade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos 
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elementos de que trata a portaria stn nº 163/2001.

§ 1º - a suplementação  ou a transferência de recursos de 
um elemento de despesa para outro ou de uma fonte de re-
cursos para outra, dos poderes executivo e legislativo, deverão 
ser efetivadas por decreto do poder executivo. (art. 167, Vi da 
constituição federal).

§ 2º - os limites para suplementação serão de no máximo 
de (40%) quarenta por cento do valor fixado para as despesas 
do exercício de 2017, conforme dispõe o § 8º do artigo 165 da 
constituição federal.

§ 3º - os créditos adicionais abertos para cobertura de despe-
sas a serem financiados com recursos de convênios, auxílios, con-
tribuições ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas 
de governo ou entidade, não serão computados no limite de que 
trata o parágrafo segundo deste artigo, podendo ser abertos com 
cobertura dos próprios recursos que lhe deram causa.

art. 39 - durante a execução orçamentária de 2017, o po-
der executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos 
projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das 
unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se 
enquadre nas prioridades para o exercício de 2017 (art. 167, i 
da constituição federal).

art. 40 - o controle de custos das ações desenvolvidas pelo 
poder público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, 
§ 3º da lrf.

parágrafo Único - os custos serão apurados através de ope-
rações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais 
previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas reali-
zadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, “e” da LRF).

art. 41 - os programas priorizados por esta lei e contem-
plados no plano plurianual, que integrarem a lei orçamentária 
de 2017 serão objeto de avaliação permanente pelos responsá-
veis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, 
corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas 
físicas estabelecidas (art. 4º, i, “e” da lrf).

V - das disposiçÕes soBre a díVida pÚBlica Municipal

art. 42 - a lei orçamentária de 2017 poderá conter autoriza-
ção para contratação de operações de crédito para atendimen-
to às despesas de capital, observado o limite de endividamen-
to, na forma estabelecida na lrf (art. 30, 31 e 32).

art. 43 - a contratação de operações de crédito dependerá 
de autorização em lei específica (art. 32, § 1º, I da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na 
legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o poder exe-
cutivo obterá resultado primário necessário através da limitação 
de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

Vi - das disposiçÕes soBre despesas coM pessoal

art. 45 - o executivo e o legislativo Municipal, mediante lei 

autorizativa, poderão em 2017, criar cargos e funções, alterar 
a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de 
servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em 
concurso público ou caráter temporário na forma de lei, obser-
vados os limites e as regras da lrf (art. 169, § 1º, ii da consti-
tuição federal).

parágrafo Único - os recursos para as despesas decorrentes 
destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2017.

art. 46 - ressalvada a hipótese do inciso x do artigo 37 da 
constituição federal, a despesa total com pessoal de cada um 
dos poderes em 2017, executivo e legislativo, não excederá em 
percentual da receita corrente líquida, a despesa com pessoal 
verificada no exercício de 2016, acrescida de até 10%(dez por 
cento), obedecido o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da 
receita corrente líquida, respectivamente (art. 71 da lrf).    

art. 47 - nos casos de necessidade temporária, de excepcio-
nal interesse público, devidamente justificado pela autoridade 
competente, a administração Municipal poderá autorizar a rea-
lização de horas extras pelos servidores, quando as despesas 
com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no 
art. 20, iii da lrf (art. 22, parágrafo único, V da lrf).

art. 48 - o orçamento do Município de parnamirim para o 
exercício de 2017 conterá previsão para pagamento de precató-
rios expedidos pelos tribunais do trabalho e de Justiça, protoco-
lados na prefeitura Municipal até 30 de junho de 2016.

art. 49 - o executivo Municipal adotará as seguintes medi-
das para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapas-
sem os limites estabelecidos na lrf (art. 19 e 20 da lrf):

i - redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em 
comissão e funções de confiança.

ii - eliminação das despesas com horas-extras;
iii - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
iV- demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

art. 50 - para efeito desta lei e registros contábeis, enten-
de-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição 
de servidores de que trata o art. 18, § 1º da lrf, a contratação 
de mão-de-obra cujas atividades ou funções não guardem re-
lação com atividades ou funções previstas no plano de cargos 
da administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da 
administração pública Municipal, devendo, nos casos em que 
haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade 
do contratado ou de terceiros, fazer as devidas deduções. 

parágrafo Único - quando a contratação de mão-de-obra en-
volver também fornecimento de materiais ou utilização de equipa-
mentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não ca-
racterizar substituição de servidores, a despesa será classificada 
em outros elementos de despesa que não o “34 - outras despesas 
de pessoal decorrentes de contratos de terceirização”.

Vii - das disposiçÕes soBre alteração na legislação 
triButaria

art. 51 - o executivo Municipal, quando autorizado em lei, po-
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derá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária 
com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de em-
pregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes 
menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no 
cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu 
impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua 
vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da lrf).

art. 52 - os tributos lançados e não arrecadados, inscritos 
em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores 
ao crédito tributário, poderão ser cancelados, não se constituin-
do como renúncia de receita (art. 14 § 3º da lrf).

art. 53 - o ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção 
ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do 
orçamento da receita, somente entrará em vigor após adoção 
de medidas de compensação (art. 14, § 2º da lrf).

Viii - das disposiçÕes gerais

art. 54 - o executivo Municipal enviará a proposta orçamen-
tária à câmara Municipal no prazo estabelecido na lei orgânica 
do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o 
encerramento do período legislativo anual.

art. 55 - serão consideradas legais as despesas com multas 
e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos 
assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

art. 56 - os créditos especiais e extraordinários, abertos 
nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos 
no exercício subseqüente, por ato do chefe do poder executivo.

art. 57 - o executivo Municipal está autorizado a assinar convê-
nios com o governo federal e estadual, em todos os poderes, atra-
vés de seus órgãos da administração direta ou indireta, para reali-
zação de obras ou serviços de competência ou não do Município.

art. 58 – fica o poder executivo autorizado a incluir na lei 
orçamentária anual, as despesas oriundas de emendas imposi-
tivas, desde que autorizado por Lei específica (Crédito Adicional 
especial). 

art. 59 – fica o poder executivo autorizado a incluir/modi-
ficar no Plano Plurianual vigente, quando necessário, as ações 
constantes desta lei, que se tratarem de investimentos de longo 
prazo ou ações de caráter contínuo e ininterrupto com prazo 
superior a 12 meses.

  
art. 60 - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

parnamirim/rn, 11 de agosto de 2016

mAuRícIO mARQuES DOS SANTOS
prefeito

ANEXOS

ix – relação das unidades orçaMentÁrias

01.001 – cÂMara Municipal

02.001 – gaBinete ciVil
02.002 – gaBinete do Vice-prefeito
02.003 – ouVidoria geral do Município
02.004 – procuradoria geral do Município
02.005 – controladoria geral do Município
02.011 – secretaria Municipal de planeJaMento e fi-

nanças
02.021 – secretaria Municipal de adMinistração e 

rec.HuManos
02.031 – secretaria Municipal de triButação
02.041 – secretaria Municipal de liMpeZa urBana
02.051 – secretaria Municipal de saÚde
02.052 – fundo Municipal de saÚde
02.061 – secretaria Municipal de educação
02.062 – fundo Manutenção e des. educação BÁsica 

– fundeB
02.071 – secretaria Municipal de assitÊncia social
02.072 – fundos de assistÊncia e conselHos
02.073 – fundo da infÂncia e do adolescente – fia
02.074 – fundo Municipal de assistÊncia social
02.081 – secretaria Municipal de serViços urBanos
02.091 – secretaria Municipal de trÂnsito e trans-

portes
02.101 – secretaria Municipal de Meio aMBientes e 

des. urBano
02.111 – secretaria Municipal de oBras pÚBlicas e 

saneaMento
02.121 – secretaria Municipal de HaBitação
02.122 – fundo Municipal de HaBitação
02.131 – secretaria Municipal de turisMo, esporte 

e laZer
02.201 – fundação parnaMiriM de cultura
99.999 – reserVa de contingÊncia
x – açÕes por eixo de atuação

Metas e prioridades da adMinistração pÚBlica

1º eixo: desenVolViMento HuMano, qualidade de Vida 
e cidadania

02.051 - secretaria Municipal de saúde
2.149 - Manutenção e Melhorias na Maternidade do divino 

amor;
2.150 - Manutenção e funcionamento dos postos e uBs;
2.901 - suprimento de fundo - secretaria;
2.903 - suprimento de fundo unidades de saúde;
2.042 - Programa de Formação Continuada para os profis-

sionais de saúde;
2.043 -convênios com entidades especializadas para o tra-

tamento de dependente de drogas;
1.038 - informatizar unidades de saúde, almoxarifado e outros;
1.047 - ampliação da Maternidade do divino amor – Bloco 

cirúrgico;
2.044 - implantar o programa “crack é possível Vencer”;
2.701 – Manutenção do conselho Municipal de saúde;
2.037 – implantação e Manutenção das redes de atendi-

mento (incluída pela emenda nº04/2016). 

02.052 - fundo Municipal de saúde
2.300 - Manutenção do fundo Municipal de saúde;
2.036 - aB – pab Variável – estratégia saúde da família – 

Manutenção e ampliação das equipes;
2.038 - aB – pab Variável – programa acs – Manutenção e 

ampliação;
2.039 - aB – pab Variável – programa de saúde Bucal – Ma-

nutenção e ampliação;
2.037 - aB – pab Variável – pMaq – programa de Melhoria 

do acesso e da qualidade;
2.050 - aB – pab fixo – ações diversas Voltadas para a 

atenção Básica;
1.048 - inVest – aquisição de ambulâncias e Viaturas para 

o transporte de pacientes;
1.035 - inVest – construir e equipar novas unidades de 

saúde;
1.036 - inVest – Manutenção/reforma das atuais unida-

des de saúde;
2.045 - Mac – teto Municipal/faec - Média e alta complexida-

de – exames, cirurgias eletivas e outros – clínicas, Hospitais, etc;
2.041 - Mac – teto Municipal – redes de atendimento – ce-

gonha, Mental, urgência, Brasil sem Miséria e outras;
2.047 - af – farmácia Básica – aquisição e distribuição de 

Medicamentos;
2.040 - Vs – Vigilância em saúde – Manutenção, amplia-

ção e equipamentos – Vigilância sanitária, epidemiológica e 
ambiental;

2.049 – GSUS – Qualificação Profissional do Conselho de 
saúde e outros (incluída pela emenda nº03/2016);

aquisição de equipamentos para Maternidade do divino 
amor (incluída pela emenda nº 05/2016).  

02.061 - secretaria Municipal de educação e cultura
1.050 - aquisição de Veículos para a sMe;
2.000 - Manutenção e funcionamento da sMe;
2.901 - suprimento de fundo sMe;
2.902 - suprimento de fundo – escolas e centros infantis;
2.063 – programa Merenda escolar – Mais educação, eJa 

e aee;
2.054 – programa Merenda escolar – ensino fundamental;
2.055 - programa Merenda escolar – creches;
2.056 - programa Merenda escolar – pré-escola;
2.057 - Merenda escolar – agricultura familiar
2.062 - Mais educação – escola em tempo integral;
1.052 - distribuição de Material didático e fardamento es-

colar;
2.061 - Manutenção, equipamentos e conservação do pla-

netário Municipal ;
2.065 - transporte escolar – petern/pnate;
1.053- inclusão digital – laboratórios de informática nas 

escolas;
2.058 - Formação Continuada para os Profissionais da Edu-

cação;
2.141 - projovem urbano;
1.095 - construção de novas escolas de ensino fundamental;
1.094 - construção de novos centros infantis -  creches e 

pré-escolas;
2.060 - Escola Aberta – Promoção de Atividades nos finais 

de semana;
1.051 - implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas es-

colas;
2.064 - aprendendo línguas – inglês e espanhol;
2.071 - educação e arte;
2.142 - Manutenção e Melhoria das escolas de ensino fun-

damental;
2.143 - Manutenção e Melhorias dos centros infantis - di-

versos;
2.059 - educação ambiental, inclusiva, Matemática e ou-

tras nas escolas;
2.702 - Manutenção dos conselhos ligados a educação;

02.062 – fundo de Manutenção e desenvolvimento da edu-
cação Básica

2.066 - Manutenção do ensino fundamental  60% – edu-
cadores;

2.069 - Manutenção do ensino fundamental 40% – demais 
Profissionais;

2.051 – construção, reforma e Manutenção e conservação 
de escolas de ensino fundamental;

2.067 - Manutenção da educação infantil 60% – creche – 
educadores;

2.068 - Manutenção da educação infantil 60% – pré-escola 
– educadores;

2.070 - Manutenção da educação infantil 40% – demais 
Profissionais;

2.052 – construção,  reforma  e  Manutenção e conserva-
ção de escolas de educação infantil – creches e pré-escolas;

02.071 - secretaria Municipal de assistência social
2.099 - assistência Jurídica ao cidadão;
1.062 - aquisição de equipamentos e permanentes diver-

sos – serviços sócio-assistenciais;
2.000 - Manutenção e funcionamento da seMas;
2.901 - suprimento de fundo;
2.245 - distribuição de cestas Básicas;
1.059 - programa de prevenção ao uso de drogas;
2.073 - programa disque Violência;
2.075 - emissão de documentos gratuitos;
2.246 - doação de Óculos a pessoas carentes;
2.222 – atividades essenciais – esgotamento sanitário, ca-

deiras de rodas e outros;

02.072 - fundos Municipais e conselhos - codifec
2.201 - suporte e fortalecimento dos conselhos de diretos 

e fundos Municipais;
2.202 - Manutenção do conselho tutelar, central e perifé-

rico;
2.203 - conselho Municipal dos direitos da criança e do 

adolescente - coMdica;
2.204 - conselho Municipal de assistência social - cMas;

02.073 - fundo da infância e do adolescente – fia
2.206 – execução de projetos especiais p/ crianças, Jovens 

e adolescentes;
2.207 – promoção em defesa de direitos infanto Juvenil;
2.495 – Manutenção do fundo Municipal dos direitos da 

infância e do adolescente – fia;
2.216 – Programa de Oficinas Artísticas, Desp., Culturais, 

lúdicas c/ crianças e adolescentes (incluída pela emenda 
nº013/2016).

02.074 - fundo Municipal de assistência social - fMas
2.242 – Capacitação e Qualificação Técnica p/ Gestores, 

Conselheiros, Assessores e Profissionais ligados a Assistência 
social;
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2.220 – proteção Básica social – centro de atendimento 
– cas

2.241 – realização e participação de conferências, con-
gressos, estudos, encontros e seminários;

2.251 – família acolhedora;
2.223 – concessão de Bpc/rMV da assistência social;
2.224 - Benefícios eventuais – serviços advindos de nasci-

mentos, Mortes, Vulnerabilidade temporária e calamidades – 
artigo 22 da loas;

2.225 - núcleo de ações sócio-educativas – nase/la;
2.231 – instituto de longa permanência da criança, adoles-

cente e adulto;
2.240 – serviço especializado de abordagem social (ass.

comunitária) – seas;
2.243 – serviço de Vigilância sócio-assistencial – Visas;
2.244 – serviço de convivência e fortalecimento de Víncu-

los – scfV;
2.128 – cadastro Único – Bolsa família – igd;
2.226 – atenção integral a família – cras/paif;
2.227 – programa de gerenciamento do emprego e da ren-

da – proger/pronatec;
2.230 – combate a exclusão social, Miséria, pobreza e ex-

trema pobreza;
2.237 – acesso ao trabalho – acessuas/traBalHo;
2.239 – serviço especializado em pessoas em situação de 

rua – centro pop;
2.332 – fundo Municipal de assistência social – fMas
2.229 – parceria técnica/operacional com entidades/gru-

pos comunitários – ecoM;
2.232 – acolhimento/abrigo institucional de crianças, ado-

lescentes, adultos, idosos e famílias;
2.250 – centro dia para idosos – cedi;
2.235 – pessoas/famílias em situação de risco pessoal e 

social e direitos violados;
2.233 – índice de gestão descentralizada – igd/pBf;
2.234 – centro de referência especializado de assistência 

social – creas;
2.238 – índice de gestão descentralizada do suas – igd/

suas;
2.236 – proteção social especial / ptM coMp. atenção do-

miciliar;
2.205 – capacitação conselheiros: diretor, tutelares, ges-

tores, técnicos, trabalhadores em assistências social (incluída 
pela emenda nº012/2016);

2.228 – formação e execução das políticas sócio – assis-
tenciais (incluída pela emenda nº016/2016);

2.218 – Pessoas com Deficiência (Incluída pela Emenda 
nº017/2016).

02.201 - fundação parnamirim de cultura
1.093 - aquisição de Mobiliário em geral para atender a 

fundação;
2.000 - Manutenção e funcionamento do Órgão;
2.135 - Manutenção do teatro Municipal;
1.099 - aquisição de novos equipamentos/Banda parnamirim;
1.033 - restauração e construção de Monumentos;
2.136 - realização da programação – dia da consciência 

negra;
2.137 - parnamirim em foco – coleção parnamirim de livros;
2.129 - Realização de Oficinas Culturais;
1.049 - natal das crianças;

2.025 - realização de eventos promocionais ao longo do ano;
2.026 - realizações dos festejos Juninos de parnamirim;
2.027 - realização do carnaval de parnamirim;
2.028 - promoção do espetáculo da paixão de cristo;
2.029 - promoção de Musicais diversos – nas asas da His-

tória e outros;
2.030 - fomentação da cultura nas comunidades;
2.031 - promoção de eventos no teatro Municipal;
2.138 - realização do circuito 13 de Maio;
2.139 - apoio a produção artística;
2.140 - realização da semana da cultura e parnamirim Mul-

ticultural;

2º eixo: desenVolViMento urBano, econoMia susten-
tÁVel e qualidade aMBiental

02.081 - secretaria Municipal de serviços urbanos
2.000 - Manutenção e funcionamento da unidade;
2.901 - suprimento de fundo;
1.071 – plano diretor de drenagem – revisão – eliminar 

pontos de alagamento;
2.104 – Manutenção das lagoas de captação;
2.107 – Manutenção e Melhoria do sistema de drenagem;
1.067 – perfuração de poços;
1.069 – Manutenção, conservação e restauração de pra-

ças, Jardins, quadras e logradouros públicos;
2.151 – Manutenção dos cemitérios públicos de parnamirim;
1.063 – Manutenção, Melhoria/reforma e gestão do siste-

ma de iluminação pública – obras e serviços;
1.065 – implantação de novos Viveiros e Mudas;
2.100 – Manutenção energética das Vias públicas – cosern;
2.101 – iluminação festiva/especial – carnaval, reveillon, 

são João e outros;
2.103 – arborização da cidade;
2.105 – urbanização de canteiros, parques e ruas;
2.106 – limpeza de fossas e sumidouros;

02.041 - secretaria Municipal de limpeza urbana
2.000 - Manutenção e funcionamento da secretaria de lim-

peza urbana;
2.116 - locação de Veículos – demais secretarias - seliM;
2.901 - suprimento de fundo;
2.035 - capacitação da Mão de obra
2.601 - Manutenção da estação de transbordo de parna-

mirim;
1.045 - aquisição de lixeiras nos Bairros;
2.032 - coleta de resíduos sólidos – domiciliar, Hospitalar, 

podas e entulhos;
2.033 - projeto cidade limpa;
2.034 - implantação da coleta seletiva do Município;
1.104 - implantação da coleta seletiva (incluída pela emen-

da nº01/2016). 

02.091 - secretaria Municipal de trânsito e transporte
2.000 - Manutenção e funcionamento da secretaria Munici-

pal de trânsito e transporte;
2.901 - suprimento de fundo;
1.078 - aquisição de equipamentos operacionais;
1.073 - implantação, Manutenção do sistema de sinaliza-

ção de trânsito – Horizontal, Vertical e semafórica;
1.074 - projetos de engenharia de trânsito e transporte;

2.108 - operacionalização do sistema de transporte de pas-
sageiros;

2.109 - Melhoria de fiscalização de trânsito;
2.110 - realização de campanhas educativas de trânsito;
2.602 - Manutenção da indústria de placas – equipar;

02.101 - secretaria Municipal de Meio ambiente e desen-
volvimento 

2.000 - Manutenção e funcionamento da secretaria de 
Meio ambiente e desenvolvimento;

2.901 - suprimento de fundo;
1.084 - Regularização, Identificação e Sinalização de Vias 

públicas;
2.248 – convite a Órgãos, empresas – Melhoria con. técnico;
1.102 – elaboração de um anuário;
1.103 – incrementação dos sistemas informatizados da 

seMsur;
1.101 - aquisição de um sistema de informações integrada;
1.092 – desocupação de Áreas públicas;
2.012 – Capacitação Técnico Profissional;
1.086 – preserVe;
1.087 – semana Municipal do Meio ambiente;
2.113 – conservação de recursos naturais e recuperação 

de Áreas degradadas do Município;
1.081 – implantação do núcleo de educação ambiental;
1.088 – estruturação do sistema Municipal do Meio am-

biente – sisuMa;
2.249 – operação Verão;
1.089 – revisão da numeração toponímia do Município;
1.100 – aquisição de equipamentos operacionais;
2.111 – controle, Monitoramento e desocupação das Áreas 

de controle ambiental;
1.082 – projeto parque Municipal;
1.083 – projeto Mobilidade urbana;

02.111 - secretaria Municipal de obras públicas e sanea-
mento Básico

2.000 - Manutenção e funcionamento da secretaria de 
obras públicas e saneamento;

2.901 - suprimento de fundo;
2.114 - construção, reforma e Manutenção de prédios pú-

blicos;
1.068 – pavimentação das ruas – novas e sem pavimen-

tação;
1.090 – construção do anel Viário;
1.107 – obras de transposição de Bacias;
1.108 – obras de drenagens;
1.110 – urbanização da orla das praias de cotovelo e pi-

rangi;
1.501 – reforma de cemitérios públicos;
2.102 – reparo e Manutenção de Bocas de lobo;
1.502 – construção/reforma de praças, Jardins, quadras e 

logradouros públicos;
2.115 – Manutenção Viária do Município – recapear, tapar 

Buraco – pavimentação já existente;
1.064 – Melhoria das feiras – construção de estandes e 

outros;
1.021 – recuperação e Melhorias Habitacionais;
1.091 – saneamento Básico de parnamirim;
1.075 – construção e implantação de abrigos de passageiros;
1.076 – implantação de ciclovias, rotatórias, canteiros e Baias;

1.503 – construção do centro de iniciação ao esporte – cie;
1.031 – construção de um estádio de futebol;
1.096 – Vetado;
1.097 – Vetado;
1.028 – construção de quadras cobertas nos Bairros (inclu-

ída pela emenda nº08/2016);
1.028 – construção do Mirante de cotovelo (incluída pela 

emenda nº09/2016);
1.109 – construção de edifícios Voltados para atender a 

cultura e lazer (incluída pela emenda nº010/2016);
1.023 – construção do centro de artesanato Municipal (in-

cluída pela emenda nº011/2016);
1.027 – construção de um Museu parnamirim (incluída pela 

emenda nº015/2016).

02.121 – secretaria Municipal de Habitação e regulariza-
ção fundiária

2.000 - Manutenção e funcionamento da seHaB;
2.901 - suprimento de fundo – secretaria;

02.122 – fundo Municipal de Habitação de interesse social 
- fMHis

1.022 – Habitação de interesse social;
1.040 – programa Minha casa Minha Vida;
1.041 – regularização fundiária;
1.044 – programa alvará social;
1.111 – estudos para a elaboração de projetos;
1.022 – Habitação de interesse social – construção de uni-

dades Habitacionais (incluída pela emenda nº014/2016);
1.041 - regularização fundiária (incluída pela emenda 

nº02/2016).  

02.131 – secretaria Municipal de turismo, esporte e lazer
2.000 - Manutenção e funcionamento da secretaria Muni-

cipal de turismo;
2.901 - suprimento de fundo;
1.025 – criação de 03(trÊs) Boxes de informações;
2.021 – turismo cultural;
2.022 – planejar os eventos festivos do Município -  carna-

val, réveillon e outros;
2.023 – eventos esportivos para todas as idades - diVersos;
2.024 – promoção dos Jogos escolares;

3º eixo: desenVolViMento institucional, transparÊn-
cia e atendiMento ao cidadão

01.001 - câmara Municipal
1.003 - realização de concurso público;
1.105 – Modernização e Manutenção da tV câmara;
2.000 - Manutenção e funcionamento da câmara Municipal;
2.003 – gestão e funcionamento escola da legislativo eva 

lúcia Bezerra de Mendonça;
2.144 - gabinete dos Vereadores – Verba indenizatória;
1.006 –ação,  integração e cidadania;
2.604 –desenvolvimento e funcionamento da fundação;

02.001 - gabinete civil
2.000 - Manutenção e funcionamento do gabinete civil;
2.901 - suprimento de fundo;
2.008 - subvenções sociais;
2.005 - site da prefeitura Municipal;
1.008 - aquisição e licenciamento de softwares;
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2.004 - promover soluções de tecnologia através de siste-
ma de informática;

2.006 - comunicação social e informações institucionais ;
1.009 - criação e implantação da guarda Municipal;

02.002 - gabinete do Vice-prefeito
2.000 - Manutenção e funcionamento do gabinete do Vi-

ce-prefeito;
2.901 - suprimento de fundo;

02.003 - ouvidoria geral do Município
2.000 - Manutenção e funcionamento da ouvidoria do Mu-

nicípio;
2.901 - suprimento de fundo;

02.004 - procuradoria geral do Município
2.000 - Manutenção e funcionamento da  procuradoria geral;
2.901 - suprimento de fundo;
2.133 - precatórios, rpV´s e demais sentenças Judiciais;
2.009 - Aquisição de Livros Jurídicos e Afins;
2.603 – serviço de cobrança da dívida ativa;

02.005 - controladoria geral do Município
2.000 - Manutenção e funcionamento da controladoria ge-

ral do Município;
2.901 - suprimento de fundo;
1.012 - contabilidade aberta – dispor a todas as sec. aces-

so a consulta software contábil;

02.011 - secretaria Municipal de planejamento e finanças
2.000 - Manutenção e funcionamento da secretaria de fi-

nanças;
2.901 - suprimento de fundo;
2.130 - controle da dívida pública;
2.131 - pagamento de tarifas Bancárias; - cef e Banco do 

Brasil;

02.021 - secretaria Municipal de administração e dos re-
cursos Humanos

1.016 - aquisição de Veículos;
2.000 - Manutenção e funcionamento da secretaria;
2.901 - suprimento de fundo;
2.018 - convênios com as escolas de governo e universi-

dades;
2.132 - Contribuição Previdenciária Oficial – Regime Geral – RFB;
1.003 - realização de concurso público;
1.017 - informatizar o arquivo geral da prefeitura;
1.018 - implantação de ginástica laboral para os servidores;
2.010 - Capacitação Técnico Profissional;

2.015 - ampliação do sistema de controle patrimonial;
2.116 - locação de Veículos – demais secretarias
2.122 - locação de imóveis – geral;
2.247 – serviços de telecomunicação;

02.031 - secretaria Municipal de tributação
2.000 - Manutenção e funcionamento da secretaria de tri-

butação;
2.901 - suprimento de fundo - secretaria;
1.039 - Modernização da secretaria de tributação;
1.020 - reaparelhamento e Modernização da fiscalização;
1.019 - recadastramento imobiliário e Mobiliário;
2.020 - prover soluções para incremento da arrecadação.

xi – relação dos recursos por fontes

categoria 100 – ordinários
101 – recursos ordinários desvinculados;
111 – receitas provenientes da contribuição de iluminação 

pública;
121 – receitas decorrentes de autos de infração de trân-

sito – Multas;
131 – receitas provenientes de operações de crédito;
151 - recursos ordinários Vinculados a saúde;
161 - recursos ordinários Vinculados a educação;
171 – recursos ordinários Vinculados a assistência social;

categoria 200 – recursos da saúde 
201 – transferências do sus – fundo a fundo;

categoria 300 – recursos da educação
301 – transferências do fnde;
341 – fundeB – receitas provenientes do fundeb;

categoria 400 – recursos da assistência social
401 – transferências do fnas – fundo nacional de assis-

tência social

categoria 500 – receitas de convênios e contratos de re-
passe

501 – convênios e contratos com a união – saúde;
502 - convênios e contratos com a união – educação;
503 - convênios e contratos com a união – outros;
504 – convênios e contratos com os estados – saúde;
505 – convênios e contratos com os estados – educação;
506 – convênios e contratos com os estados – outros;

xii -anexo analítico – receitas, despesas, Metas e ris-
cos fiscais

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS 

ORÇADA
2014 2015 2016 2017 2018 2019

377.279.419,11 401.729.849,24 415.202.800,00 420.141.280,00 426.168.078,00 433.178.022,90
79.976.204,15 81.187.794,57 82.308.000,00 87.246.480,00 91.608.804,00 95.273.156,16

6.937.774,55 9.766.064,30 10.000.000,00 10.000.000,00 10.050.000,00 10.150.500,00
1.777.464,17 1.585.900,72 1.880.000,00 1.880.000,00 1.889.400,00 1.908.294,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

971,92 33.281,91 272.000,00 272.000,00 273.360,00 276.093,60
272.500.485,16 291.958.159,15 305.278.000,00 305.278.000,00 306.804.390,00 309.872.433,90

16.086.519,16 17.198.648,59 15.464.800,00 15.464.800,00 15.542.124,00 15.697.545,24
14.430.696,93 3.661.344,91 122.810.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

0,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.430.696,93 3.661.344,91 62.810.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391.710.116,04 405.391.194,15 538.012.800,00 470.141.280,00 442.168.078,00 449.178.022,90

A) Previsão do PIB Nacional, para os exercícios de 2017 = 0%, 2018 = 0,5% e 2019 = 1,0%
B) Para a Receita Tributária, previsão de crescimento de 6,0% para 2017, 5,0% para 2018 e 4,0% para 2019

 Receita Agropecuária

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

I - A -  - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA PREVISÃO

RECEITAS CORRENTES
 Receita Tributária
 Receita de Contribuição
 Receita Patrimonial

Parnamirim-RN, 13 de Abril de 2016

 Receita Industrial
 Receita de Serviços
 Transferências Correntes
 Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
 Operações de Crédito
 Alienação de Bens
 Amortização de Empréstimos
 Transferências de Capital
 Outras Receitas de Capital

Total

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS 

ORÇADA
2014 2015 2016 2017 2018 2019

377.279.419,11 401.729.849,24 415.202.800,00 420.141.280,00 426.168.078,00 433.178.022,90
79.976.204,15 81.187.794,57 82.308.000,00 87.246.480,00 91.608.804,00 95.273.156,16
6.937.774,55 9.766.064,30 10.000.000,00 10.000.000,00 10.050.000,00 10.150.500,00
1.777.464,17 1.585.900,72 1.880.000,00 1.880.000,00 1.889.400,00 1.908.294,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

971,92 33.281,91 272.000,00 272.000,00 273.360,00 276.093,60
272.500.485,16 291.958.159,15 305.278.000,00 305.278.000,00 306.804.390,00 309.872.433,90

16.086.519,16 17.198.648,59 15.464.800,00 15.464.800,00 15.542.124,00 15.697.545,24
14.430.696,93 3.661.344,91 122.810.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

0,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.430.696,93 3.661.344,91 62.810.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391.710.116,04 405.391.194,15 538.012.800,00 470.141.280,00 442.168.078,00 449.178.022,90

A) Previsão do PIB Nacional, para os exercícios de 2017 = 0%, 2018 = 0,5% e 2019 = 1,0%
B) Para a Receita Tributária, previsão de crescimento de 6,0% para 2017, 5,0% para 2018 e 4,0% para 2019

 Receita Agropecuária

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

I - A -  - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA PREVISÃO

RECEITAS CORRENTES
 Receita Tributária
 Receita de Contribuição
 Receita Patrimonial

Parnamirim-RN, 13 de Abril de 2016

 Receita Industrial
 Receita de Serviços
 Transferências Correntes
 Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
 Operações de Crédito
 Alienação de Bens
 Amortização de Empréstimos
 Transferências de Capital
 Outras Receitas de Capital

Total

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

Nota:
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de
intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria.

Receita de Contribuição

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores
sejam corrigidos baseados no PIB para os períodos entre 2017, 2018 e 2019.

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores
sejam corrigidos baseados no PIB para os períodos entre 2017, 2018 e 2019.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - B - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

2015 81.187.794,57 1,51
2016 82.308.000,00 1,38

Receita Tributárias

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 79.976.204,15

2019 95.273.156,16 4,00

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

2017 87.246.480,00 6,00
2018 91.608.804,00 5,00

2016 10.000.000,00 2,40
2017 10.000.000,00 0,00

2014 6.937.774,55
2015 9.766.064,30 40,77

Receita Patrimonial

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 1.777.464,17

2018 10.050.000,00 0,50
2019 10.150.500,00 1,00

2017 1.880.000,00 0,00
2018 1.889.400,00 0,50

2015 1.585.900,72 -10,78
2016 1.880.000,00 18,54

2019 1.908.294,00 1,00
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Nota:
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de
intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria.

Receita de Contribuição

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores
sejam corrigidos baseados no PIB para os períodos entre 2017, 2018 e 2019.

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores
sejam corrigidos baseados no PIB para os períodos entre 2017, 2018 e 2019.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - B - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

2015 81.187.794,57 1,51
2016 82.308.000,00 1,38

Receita Tributárias

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 79.976.204,15

2019 95.273.156,16 4,00

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

2017 87.246.480,00 6,00
2018 91.608.804,00 5,00

2016 10.000.000,00 2,40
2017 10.000.000,00 0,00

2014 6.937.774,55
2015 9.766.064,30 40,77

Receita Patrimonial

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 1.777.464,17

2018 10.050.000,00 0,50
2019 10.150.500,00 1,00

2017 1.880.000,00 0,00
2018 1.889.400,00 0,50

2015 1.585.900,72 -10,78
2016 1.880.000,00 18,54

2019 1.908.294,00 1,00

ORÇADA
2014 2015 2016 2017 2018 2019

336.540.914,24 369.721.591,45 372.902.000,00 395.276.120,00 415.039.926,00 431.641.523,04
198.188.371,29 218.283.002,78       208.579.000,00             221.093.740,00 232.148.427,00 241.434.364,08

153.849,34         220.963,53             10.000,00                      10.600,00 11.130,00 11.575,20
138.198.693,61   151.217.625,14       164.313.000,00             174.171.780,00 182.880.369,00 190.195.583,76

39.375.178,30 32.901.555,15 132.098.000,00 51.360.000,00 36.500.000,00 39.000.000,00
34.976.104,29     21.289.782,34                126.048.000,00             45.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00

0,00 0,00 50.000,00                      0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.399.074,01             11.611.772,81                6.000.000,00                 6.360.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00
0,00 0,00 -                                 0,00 0,00 0,00

375.916.092,54 402.623.146,60 505.000.000,00 446.636.120,00 451.539.926,00 470.641.523,04

A) Previsão de Inflação 2017, 2018 e 2019 -  6,0%, 5,0% e 4,0% respectivamente
B) Caso não haja uma redução no custeio da máquina pública e se mantendo as despesas atuais e se aplicando as previsões inflacionárias nos anos de 2018 e 2019
a Receita Prevista será inferior a despesa a se Fixar. 

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - A - DESPESAS

 Transferência de Capital

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE EXECUTADA PREVISÃO
NATUREZA DE DESPESAS

DESPESAS CORRENTES ( I )
 Pessoal e Encargos Sociais
 Juros e Encargos da Dívida
 Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL ( II )
 Investimentos
 Inversões Financeiras

Marcos Aurélio Freitas e Holanda

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

 Amortização da Dívida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total

Parnamirim-RN, 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos

Pessoal e Encargos Sociais

Nota:
Despesa com Pessoal acrescida com base no índice de inflação previstos para o período
compreendido entre 2017 a 2019.

Nota:

Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos
para o período.

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos
para o período.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - B - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

2015 218.283.002,78 10,14
2016 208.579.000,00 -4,45

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 198.188.371,29

2019 241.434.364,08 4,00

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

2017 221.093.740,00 6,00
2018 232.148.427,00 5,00

2016 10.000,00 -95,47
2017 10.600,00 6,00

2014 153.849,34
2015 220.963,53 43,62

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 138.198.693,61

2018 11.130,00 5,00
2019 11.575,20 4,00

2017 174.171.780,00 6,00
2018 182.880.369,00 5,00

2015 151.217.625,14 9,42
2016 164.313.000,00 8,66

2019 190.195.583,76 4,00

Pessoal e Encargos Sociais

Nota:
Despesa com Pessoal acrescida com base no índice de inflação previstos para o período
compreendido entre 2017 a 2019.

Nota:

Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos
para o período.

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos
para o período.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - B - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

2015 218.283.002,78 10,14
2016 208.579.000,00 -4,45

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 198.188.371,29

2019 241.434.364,08 4,00

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

2017 221.093.740,00 6,00
2018 232.148.427,00 5,00

2016 10.000,00 -95,47
2017 10.600,00 6,00

2014 153.849,34
2015 220.963,53 43,62

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 138.198.693,61

2018 11.130,00 5,00
2019 11.575,20 4,00

2017 174.171.780,00 6,00
2018 182.880.369,00 5,00

2015 151.217.625,14 9,42
2016 164.313.000,00 8,66

2019 190.195.583,76 4,00

Pessoal e Encargos Sociais

Nota:
Despesa com Pessoal acrescida com base no índice de inflação previstos para o período
compreendido entre 2017 a 2019.

Nota:

Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos
para o período.

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos
para o período.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - B - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

2015 218.283.002,78 10,14
2016 208.579.000,00 -4,45

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 198.188.371,29

2019 241.434.364,08 4,00

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %

2017 221.093.740,00 6,00
2018 232.148.427,00 5,00

2016 10.000,00 -95,47
2017 10.600,00 6,00

2014 153.849,34
2015 220.963,53 43,62

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 138.198.693,61

2018 11.130,00 5,00
2019 11.575,20 4,00

2017 174.171.780,00 6,00
2018 182.880.369,00 5,00

2015 151.217.625,14 9,42
2016 164.313.000,00 8,66

2019 190.195.583,76 4,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

76.523.191,67       58.302.018,16           62.810.282,46     43.967.197,72     30.777.038,41     21.543.926,88    15.080.748,82     

(10.603.202,70)      (8.233.556,17)           (26.736.256,93)   (15.220.000,00)    (16.763.200,00)   (18.073.860,00)   (19.113.389,40)    

15.169.250,17       12.235.613,63           4.284.890,28       10.500.000,00     10.500.000,00     10.552.500,00    10.658.025,00     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.772.452,87 20.469.169,80 31.021.147,21 25.720.000,00 27.263.200,00 28.626.360,00 29.771.414,40

87.126.394,37       66.535.574,33           89.546.539,39     59.187.197,72     47.540.238,41     39.617.786,88    34.194.138,22     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.126.394,37       66.535.574,33           89.546.539,39     59.187.197,72     47.540.238,41     39.617.786,88    34.194.138,22     

(b - a) (c - b) (d - c) (e - d) (f - e) (g - f)

(20.590.820,04)         23.010.965,06     (30.359.341,67)    (11.646.959,32)   (7.922.451,52)     (5.423.648,67)      

( - )Restos a Pagar Processados

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Especificação

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )

DEDUÇÕES ( II )

 Ativo Disponível

 Haveres Financeiros

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II )

RECEITA DE PRVATIZAÇÕES ( IV ) 

PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )

DÌVIDA FISCAL LÍQUIDA ( IIII + IV -V )

Resultado Nominal

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda

2014 2015 2016 2017 2018 2019

377.279.419,11 401.729.849,24 415.202.800,00 420.141.280,00 426.168.078,00 433.178.022,90

79.976.204,15 81.187.794,57 82.308.000,00 87.246.480,00 91.608.804,00 95.273.156,16

6.937.774,55 9.766.064,30 10.000.000,00 10.000.000,00 10.050.000,00 10.150.500,00

1.777.464,17 1.585.900,72 1.880.000,00 1.880.000,00 1.889.400,00 1.908.294,00

1.777.464,17 1.585.900,72 1.880.000,00 1.880.000,00 1.889.400,00 1.908.294,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

971,92 33.281,91 272.000,00 272.000,00 273.360,00 276.093,60

272.500.485,16 291.958.159,15 305.278.000,00 305.278.000,00 306.804.390,00 309.872.433,90

16.086.519,16 17.198.648,59 15.464.800,00 15.464.800,00 15.542.124,00 15.697.545,24

375.501.954,94 400.143.948,52 413.322.800,00 418.261.280,00 424.278.678,00 431.269.728,90

14.430.696,93 3.661.344,91 122.810.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

0,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.430.696,93 3.661.344,91 62.810.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.430.696,93 3.661.344,91 62.810.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

389.932.651,87 403.805.293,43 476.132.800,00 428.261.280,00 435.278.678,00 442.269.728,90

391.710.116,04 405.391.194,15 538.012.800,00 470.141.280,00 442.168.078,00 449.178.022,90

336.540.914,24 369.721.591,45 372.902.000,00 395.276.120,00 415.039.926,00 431.641.523,04

198.188.371,29 218.283.002,78 208.579.000,00 221.093.740,00 232.148.427,00 241.434.364,08

153.849,34 220.963,53 10.000,00 10.600,00 11.130,00 11.575,20

138.198.693,61 151.217.625,14 164.313.000,00 174.171.780,00 182.880.369,00 190.195.583,76

336.387.064,90 369.500.627,92 372.892.000,00 395.265.520,00 415.028.796,00 431.629.947,84

39.375.178,30 32.901.555,15 132.098.000,00 51.360.000,00 36.500.000,00 39.000.000,00

34.976.104,29 21.289.782,34 126.048.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.399.074,01 11.611.772,81 6.000.000,00 6.360.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00

34.976.104,29 21.289.782,34 126.098.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371.363.169,19 390.790.410,26 498.990.000,00 440.265.520,00 445.028.796,00 463.629.947,84

375.916.092,54 402.623.146,60 505.000.000,00 446.636.120,00 451.539.926,00 470.641.523,04

18.569.482,68 13.014.883,17 -22.857.200,00 -12.004.240,00 -9.750.118,00 -21.360.218,94

* Com o cenário atual, caso não haja uma política de redução do custeio a meta do resultado primário será negativa para os exercícios futuros

 Aplicações Financeiras ( II )

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES ( I )

Receitas Tributárias

Receitas de Contribuição

Receita Patrimonial

Transferências de Capital

 Outras Receitas Patrimoniais

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( III ) = ( I - II )

RECEITAS DE CAPITAL ( IV )

Operações de Crédito ( V )

Alienação de Bens ( VI )

Amortização de Empréstimos ( VII )

Inversões Financeiras

Outras Receitas de Capital

Receitas Fiscais de Capital ( VIII )= ( IV - V - VI - VII )

RECEITAS  NÃO FINANCEIRAS (OU RECEITAS 
FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III+VIII)

RECEITA TOTAL

DESPESAS CORRENTES ( X )

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida ( XI )

Outras Despesas Correntes

DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X - XI)

DESPESAS DE CAPITAL ( XIII )

Investimentos

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

Transferências de Capital

Amortização da Dívida ( XIV )

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = (XIII - XIV )

RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI )

DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS 
FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)

DESPESA TOTAL

RESULTADO PRIMÁRIO ( IX - XVII )

Parnamirim-RN, 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

377.279.419,11 401.729.849,24 415.202.800,00 420.141.280,00 426.168.078,00 433.178.022,90

79.976.204,15 81.187.794,57 82.308.000,00 87.246.480,00 91.608.804,00 95.273.156,16

6.937.774,55 9.766.064,30 10.000.000,00 10.000.000,00 10.050.000,00 10.150.500,00

1.777.464,17 1.585.900,72 1.880.000,00 1.880.000,00 1.889.400,00 1.908.294,00

1.777.464,17 1.585.900,72 1.880.000,00 1.880.000,00 1.889.400,00 1.908.294,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

971,92 33.281,91 272.000,00 272.000,00 273.360,00 276.093,60

272.500.485,16 291.958.159,15 305.278.000,00 305.278.000,00 306.804.390,00 309.872.433,90

16.086.519,16 17.198.648,59 15.464.800,00 15.464.800,00 15.542.124,00 15.697.545,24

375.501.954,94 400.143.948,52 413.322.800,00 418.261.280,00 424.278.678,00 431.269.728,90

14.430.696,93 3.661.344,91 122.810.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

0,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.430.696,93 3.661.344,91 62.810.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.430.696,93 3.661.344,91 62.810.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

389.932.651,87 403.805.293,43 476.132.800,00 428.261.280,00 435.278.678,00 442.269.728,90

391.710.116,04 405.391.194,15 538.012.800,00 470.141.280,00 442.168.078,00 449.178.022,90

336.540.914,24 369.721.591,45 372.902.000,00 395.276.120,00 415.039.926,00 431.641.523,04

198.188.371,29 218.283.002,78 208.579.000,00 221.093.740,00 232.148.427,00 241.434.364,08

153.849,34 220.963,53 10.000,00 10.600,00 11.130,00 11.575,20

138.198.693,61 151.217.625,14 164.313.000,00 174.171.780,00 182.880.369,00 190.195.583,76

336.387.064,90 369.500.627,92 372.892.000,00 395.265.520,00 415.028.796,00 431.629.947,84

39.375.178,30 32.901.555,15 132.098.000,00 51.360.000,00 36.500.000,00 39.000.000,00

34.976.104,29 21.289.782,34 126.048.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.399.074,01 11.611.772,81 6.000.000,00 6.360.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00

34.976.104,29 21.289.782,34 126.098.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371.363.169,19 390.790.410,26 498.990.000,00 440.265.520,00 445.028.796,00 463.629.947,84

375.916.092,54 402.623.146,60 505.000.000,00 446.636.120,00 451.539.926,00 470.641.523,04

18.569.482,68 13.014.883,17 -22.857.200,00 -12.004.240,00 -9.750.118,00 -21.360.218,94

* Com o cenário atual, caso não haja uma política de redução do custeio a meta do resultado primário será negativa para os exercícios futuros

 Aplicações Financeiras ( II )

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES ( I )

Receitas Tributárias

Receitas de Contribuição

Receita Patrimonial

Transferências de Capital

 Outras Receitas Patrimoniais

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( III ) = ( I - II )

RECEITAS DE CAPITAL ( IV )

Operações de Crédito ( V )

Alienação de Bens ( VI )

Amortização de Empréstimos ( VII )

Inversões Financeiras

Outras Receitas de Capital

Receitas Fiscais de Capital ( VIII )= ( IV - V - VI - VII )

RECEITAS  NÃO FINANCEIRAS (OU RECEITAS 
FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III+VIII)

RECEITA TOTAL

DESPESAS CORRENTES ( X )

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida ( XI )

Outras Despesas Correntes

DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X - XI)

DESPESAS DE CAPITAL ( XIII )

Investimentos

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

Transferências de Capital

Amortização da Dívida ( XIV )

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = (XIII - XIV )

RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI )

DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS 
FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)

DESPESA TOTAL

RESULTADO PRIMÁRIO ( IX - XVII )

Parnamirim-RN, 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda

(R$)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

76.523.191,67 58.302.018,16 62.810.282,46 43.967.197,72 30.777.038,41 21.543.926,88 15.080.748,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76.523.191,67 58.302.018,16 62.810.282,46 43.967.197,72 30.777.038,41 21.543.926,88 15.080.748,82
-10.603.202,70 -8.233.556,17 -26.736.256,93 -15.220.000,00 -16.763.200,00 -18.073.860,00 -19.113.389,40
15.169.250,17 12.235.613,63 4.284.890,28 10.500.000,00 10.500.000,00 10.552.500,00 10.658.025,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.772.452,87 20.469.169,80 31.021.147,21 25.720.000,00 27.263.200,00 28.626.360,00 29.771.414,40

87.126.394,37 66.535.574,33 89.546.539,39 59.187.197,72 47.540.238,41 39.617.786,88 34.194.138,22

* Taxa de Amortização anual da dívida na proporção de 30% ao ano

 Ativo Disponível

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )
 Dívida Mobiliária
 Outras Dívidas
DEDUÇÕES ( II )

Marcos Aurélio Freitas e Holanda
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

 Haveres Financeiros
 ( - ) Restos a Pagar

Dívida Consolidada Líquida

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos

% PIB % PIB
(a/PIB) (a/PIB)
x 100 x 100

Receita Total 1,074 1,010

Receita Não-Financeira ( I ) 0,979 0,995

Despesa Total 1,021 1,032

Despesa Não-Financeira ( II ) 1,006 1,017

Resultado Primário -0,027 -0,022

Resultado Nominal -0,027 -0,018

Dívida Pública Consolidada 0,070 0,049

Dívida Consolidada Líquida 0,109 0,091

Receitas Primárias advindas
de PPP (IV)
Despesas Primárias
geradas por PPP (V)
Impacto do saldo das PPP
(VI) = (IV - V)

Nota:

Art. 4º, §1º da LRF

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais

Constante
ESPECIFICAÇÃO

2017 2018 2019
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Corrente Constante Corrente Constante Corrente
(a) (a) (a)

470.141.280,00 470.141.280,00      442.168.078,00      444.378.918,39            449.178.022,90             453.669.803,13      

428.261.280,00 428.261.280,00      435.278.678,00      437.455.071,39            442.269.728,90             446.692.426,19      

477.538.846,28      

446.636.120,00 473.434.287,20      451.539.926,00      471.859.222,67            470.641.523,04             484.760.768,73      

440.265.520,00 466.681.451,20      445.028.796,00      465.055.091,82            463.629.947,84             

(5.694.831,10)        

(12.004.240,00)     (38.420.171,20)       (9.750.118,00)         (27.600.020,43)             (21.360.218,94)             (30.846.420,09)      

(11.646.959,32)     (12.404.011,67)       (7.922.451,52)         (8.358.186,36)              (5.423.648,67)               

35.903.845,13       

30.777.038,41      32.777.545,90        21.543.926,88        22.728.842,86              15.080.748,82              15.834.786,26       

PIB real (crescimento % anual) 0,00% 0,50% 1,00%

47.540.238,41      50.630.353,90        39.617.786,88        41.796.765,16              34.194.138,22              

 - O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS 2017 2018 2019

Câmbio (R$/US$ - Final do Ano) 3,00 3,00 3,00

Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação 6,00 5,00 4,00

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

% PIB % PIB
(a/PIB) (a/PIB)
x 100 x 100

Receita Total 1,074 1,010

Receita Não-Financeira ( I ) 0,979 0,995

Despesa Total 1,021 1,032

Despesa Não-Financeira ( II ) 1,006 1,017

Resultado Primário -0,027 -0,022

Resultado Nominal -0,027 -0,018

Dívida Pública Consolidada 0,070 0,049

Dívida Consolidada Líquida 0,109 0,091

Receitas Primárias advindas
de PPP (IV)
Despesas Primárias
geradas por PPP (V)
Impacto do saldo das PPP
(VI) = (IV - V)

Nota:

Art. 4º, §1º da LRF

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais

Constante
ESPECIFICAÇÃO

2017 2018 2019
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Corrente Constante Corrente Constante Corrente
(a) (a) (a)

470.141.280,00 470.141.280,00      442.168.078,00      444.378.918,39            449.178.022,90             453.669.803,13      

428.261.280,00 428.261.280,00      435.278.678,00      437.455.071,39            442.269.728,90             446.692.426,19      

477.538.846,28      

446.636.120,00 473.434.287,20      451.539.926,00      471.859.222,67            470.641.523,04             484.760.768,73      

440.265.520,00 466.681.451,20      445.028.796,00      465.055.091,82            463.629.947,84             

(5.694.831,10)        

(12.004.240,00)     (38.420.171,20)       (9.750.118,00)         (27.600.020,43)             (21.360.218,94)             (30.846.420,09)      

(11.646.959,32)     (12.404.011,67)       (7.922.451,52)         (8.358.186,36)              (5.423.648,67)               

35.903.845,13       

30.777.038,41      32.777.545,90        21.543.926,88        22.728.842,86              15.080.748,82              15.834.786,26       

PIB real (crescimento % anual) 0,00% 0,50% 1,00%

47.540.238,41      50.630.353,90        39.617.786,88        41.796.765,16              34.194.138,22              

 - O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS 2017 2018 2019

Câmbio (R$/US$ - Final do Ano) 3,00 3,00 3,00

Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação 6,00 5,00 4,00

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

Receita Total 1,007 1,002

Receita Não-Financeira ( I ) 0,998 0,926

Despesa Total 0,946 0,940

Despesa Não-Financeira ( II ) 0,939 0,920

Resultado Primário ( I - II ) 0,059 0,030

Resultado Nominal -0,013 0,053

Dívida Pública Consolidada 0,047 0,144

Dívida Consolidada Líquida 0,061 0,205

Nota:

PIB Estadual para 2015

* PIB do RN teve uma retração de 3,6% em 2015

Art. 4º, §2º, inciso I da LRF

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Variação

2015 2015 Valor %ESPECIFICAÇÃO

Metas Previstas

% PIB

Metas Realizadas

% PIB

(a) (b) (c) = (b - a) (c/a) x 100

440.892.000,00 438.348.460,88 -2.543.539,12 -0,58

436.742.000,00 405.391.194,15 -31.350.805,85 -7,18

414.040.800,00 411.487.158,22 -2.553.641,78 -0,62

410.920.800,00 402.623.146,60 -8.297.653,40 -2,02

25.821.200,00 13.014.883,17 -12.806.316,83 -49,60

-5.683.474,70 23.010.965,06 28.694.439,76 -504,87

20.700.000,00 62.810.282,46 42.110.282,46 203,43

26.733.041,19 89.546.539,39 62.813.498,20 234,97

ESPECIFICAÇÃO VALOR
Valor estimado do PIB Estadual para 2015 43.765.600.000,00                                

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

391.710.116,04 405.391.194,15 3,5 538.012.800,00 32,7 470.141.280,00 -12,6 442.168.078,00 -6,5 449.178.022,90 1,58536

389.932.651,87 403.805.293,43 3,6 476.132.800,00 17,9 428.261.280,00 -10,1 435.278.678,00 1,6 442.269.728,90 1,60611

375.916.092,54 402.623.146,60 7,1 505.000.000,00 25,4 446.636.120,00 -11,6 451.539.926,00 1,1 470.641.523,04 4,23032

371.363.169,19 390.790.410,26 5,2 498.990.000,00 27,7 440.265.520,00 -11,8 445.028.796,00 1,1 463.629.947,84 4,17976

18.569.482,68 13.014.883,17 -29,9 -22.857.200,00 -275,6 -12.004.240,00 -47,5 -9.750.118,00 -19,4 -21.360.218,94 119,077

-20.590.820,04 23.010.965,06 -211,8 -30.359.341,67 -231,9 -11.646.959,32 -61,6 -7.922.451,52 12,1 -5.423.648,67 -31,541

58.302.018,16 62.810.282,46 7,7 43.967.197,72 -30,0 30.777.038,41 -30,0 21.543.926,88 -19,4 15.080.748,82 -30

66.535.574,33 89.546.539,39 34,6 59.187.197,72 -33,9 47.540.238,41 -19,7 39.617.786,88 -16,7 34.194.138,22 -13,69

2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

400.719.448,71 407.418.150,12 1,7 533.816.300,16 31,0 476.253.116,64 -10,8 448.800.599,17 -5,8 457.263.227,31 1,9

398.901.102,86 405.824.319,90 1,7 472.418.964,16 16,4 433.828.676,64 -8,2 441.807.858,17 1,8 450.230.584,02 1,9

397.869.592,34 432.819.882,60 8,8 546.410.000,00 26,2 475.667.467,80 -12,9 476.374.621,93 0,1 494.173.599,19 3,7

393.050.778,27 420.099.691,03 6,9 539.907.180,00 28,5 468.882.778,80 -13,2 469.505.379,78 0,1 486.811.445,23 3,7

5.850.324,59 -14.275.371,13 -344,0 -67.488.215,84 372,8 -35.054.102,16 -48,1 -27.697.521,61 -21,0 -36.580.861,21 32,1

-21.793.323,93 24.370.913,10 -211,8 -32.848.807,68 -234,8 -12.404.011,67 -62,2 -8.358.186,36 -32,6 -5.694.831,10 -31,9

61.706.856,02 67.521.053,64 9,4 47.572.507,94 -29,5 32.777.545,90 -31,1 22.728.842,86 -30,7 15.834.786,26 -30,3

70.421.251,87 96.262.529,84 36,7 64.040.547,94 -33,5 50.630.353,90 -20,9 41.796.765,16 -17,4 35.903.845,13 -14,1

Nota:

1,00

Despesa Total

Despesa Não Financeira ( II )

0,10 -3,80 -3,80 0,00 0,50

Despesa Não Financeira ( II )

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

Receita Total

Receita Não Financeira ( I )

Despesa Total

INDICES DE INFLAÇÃO/PIB NACIONAL ( % )

Resultado Primário ( I - II )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Líquida Consolidada

Receita Total

Receita Não Financeira ( I )

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO

Resultado Primário ( I - II )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Líquida Consolidada

Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes

4,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,41 10,67 7,59 6,00 5,00

VALORES DE REFERÊNCIA

Valor Corrente x 1,0641 Valor Corrente x 1,167 Valor Corrente x 1,0759 Valor Corrente x 1,060 Valor Corrente x 1,050 Valor Corrente x 1,040

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

* Inflação Média ( % anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda

DIÁRIO OfIcIAL DO muNIcípIO -  pARNAmIRIm, RIO GRANDE DO NORTE, 11 DE AGOSTO DE 2016 - 1514– DIÁRIO OfIcIAL DO muNIcípIO -  pARNAmIRIm, RIO GRANDE DO NORTE, 11 DE AGOSTO DE 2016



2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

391.710.116,04 405.391.194,15 3,5 538.012.800,00 32,7 470.141.280,00 -12,6 442.168.078,00 -6,5 449.178.022,90 1,58536

389.932.651,87 403.805.293,43 3,6 476.132.800,00 17,9 428.261.280,00 -10,1 435.278.678,00 1,6 442.269.728,90 1,60611

375.916.092,54 402.623.146,60 7,1 505.000.000,00 25,4 446.636.120,00 -11,6 451.539.926,00 1,1 470.641.523,04 4,23032

371.363.169,19 390.790.410,26 5,2 498.990.000,00 27,7 440.265.520,00 -11,8 445.028.796,00 1,1 463.629.947,84 4,17976

18.569.482,68 13.014.883,17 -29,9 -22.857.200,00 -275,6 -12.004.240,00 -47,5 -9.750.118,00 -19,4 -21.360.218,94 119,077

-20.590.820,04 23.010.965,06 -211,8 -30.359.341,67 -231,9 -11.646.959,32 -61,6 -7.922.451,52 12,1 -5.423.648,67 -31,541

58.302.018,16 62.810.282,46 7,7 43.967.197,72 -30,0 30.777.038,41 -30,0 21.543.926,88 -19,4 15.080.748,82 -30

66.535.574,33 89.546.539,39 34,6 59.187.197,72 -33,9 47.540.238,41 -19,7 39.617.786,88 -16,7 34.194.138,22 -13,69

2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

400.719.448,71 407.418.150,12 1,7 533.816.300,16 31,0 476.253.116,64 -10,8 448.800.599,17 -5,8 457.263.227,31 1,9

398.901.102,86 405.824.319,90 1,7 472.418.964,16 16,4 433.828.676,64 -8,2 441.807.858,17 1,8 450.230.584,02 1,9

397.869.592,34 432.819.882,60 8,8 546.410.000,00 26,2 475.667.467,80 -12,9 476.374.621,93 0,1 494.173.599,19 3,7

393.050.778,27 420.099.691,03 6,9 539.907.180,00 28,5 468.882.778,80 -13,2 469.505.379,78 0,1 486.811.445,23 3,7

5.850.324,59 -14.275.371,13 -344,0 -67.488.215,84 372,8 -35.054.102,16 -48,1 -27.697.521,61 -21,0 -36.580.861,21 32,1

-21.793.323,93 24.370.913,10 -211,8 -32.848.807,68 -234,8 -12.404.011,67 -62,2 -8.358.186,36 -32,6 -5.694.831,10 -31,9

61.706.856,02 67.521.053,64 9,4 47.572.507,94 -29,5 32.777.545,90 -31,1 22.728.842,86 -30,7 15.834.786,26 -30,3

70.421.251,87 96.262.529,84 36,7 64.040.547,94 -33,5 50.630.353,90 -20,9 41.796.765,16 -17,4 35.903.845,13 -14,1

Nota:

1,00

Despesa Total

Despesa Não Financeira ( II )

0,10 -3,80 -3,80 0,00 0,50

Despesa Não Financeira ( II )

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

Receita Total

Receita Não Financeira ( I )

Despesa Total

INDICES DE INFLAÇÃO/PIB NACIONAL ( % )

Resultado Primário ( I - II )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Líquida Consolidada

Receita Total

Receita Não Financeira ( I )

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO

Resultado Primário ( I - II )

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada

Dívida Líquida Consolidada

Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes

4,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,41 10,67 7,59 6,00 5,00

VALORES DE REFERÊNCIA

Valor Corrente x 1,0641 Valor Corrente x 1,167 Valor Corrente x 1,0759 Valor Corrente x 1,060 Valor Corrente x 1,050 Valor Corrente x 1,040

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

* Inflação Média ( % anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda

2013 % 2014 % 2015 %

499.836.675,38 100,00 703.099.073,19 100,00 839.896.339,18 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

499.836.675,38 100,00 703.099.073,19 100,00 839.896.339,18 100,00

OBS: Valores corrigidos para os valores do Ativo Real Líquido. 
E não mais bens Patrimoniais Brutos

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio/Capital
Reservas
Resultado Acumulado

TOTAL

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

2013 % 2014 % 2015 %

499.836.675,38 100,00 703.099.073,19 100,00 839.896.339,18 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

499.836.675,38 100,00 703.099.073,19 100,00 839.896.339,18 100,00

OBS: Valores corrigidos para os valores do Ativo Real Líquido. 
E não mais bens Patrimoniais Brutos

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio/Capital
Reservas
Resultado Acumulado

TOTAL

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

2016 2015 2014
(a) (d)

-                  -                  -                  
-                  -                  -                  
-                  -                  -                  
-                  -                  -                  

2016 2015 2014
(b) (e)

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(c)=(a-b)+(f) (f)=(d-e)+(g) (g)
0,00 0,00 0,00

  Alinação de Bens imóveis

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

RECEITAS
REALIZADAS

RECEITA DE CAPITAL

 Receita de Alienação de Ativos

  Alienação de Bens Móveis

TOTAL

TOTAL

DESPESAS 
LIQUIDADAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

 DESPESAS DE CAPITAL

  Investimentos

  Inversões Financeiras

  Amortização da Dívida

 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.

  Regime Geral de Previdência Social

  Regime Próprio dos Servidores Públicos

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ( III ) = ( I - II )

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

2016 2015 2014
(a) (d)

-                  -                  -                  
-                  -                  -                  
-                  -                  -                  
-                  -                  -                  

2016 2015 2014
(b) (e)

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(c)=(a-b)+(f) (f)=(d-e)+(g) (g)
0,00 0,00 0,00

  Alinação de Bens imóveis

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

RECEITAS
REALIZADAS

RECEITA DE CAPITAL

 Receita de Alienação de Ativos

  Alienação de Bens Móveis

TOTAL

TOTAL

DESPESAS 
LIQUIDADAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

 DESPESAS DE CAPITAL

  Investimentos

  Inversões Financeiras

  Amortização da Dívida

 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.

  Regime Geral de Previdência Social

  Regime Próprio dos Servidores Públicos

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ( III ) = ( I - II )

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

Nota: Nota:

Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc. A reserva de contingência, alínea "b" do inciso III do art. 5º, destina-se ao atendimento de passivos contingentes e

Riscos Fiscais: emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor. outros riscos e eventos fiscais imprevistos, redução de despesas e cancelamento de dotações orçamentárias.

Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO VI -   RISCOS FISCAIS

Art. 4º, §3º, da LRF

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 2017 PROVIDÊNCIA 2017

1. Passivos Contingentes 1.000.000,00         Reserva de Contingência

1.1 - Precatórios Judiciais 1.000.000,00                   Reserva de Contingência – A SER Alocada ao Orçamento 2017 - art 5º III da LRF                        

2. Riscos Fiscais 40.000.000,00       Redução dos Investimentos Municipais

2.1 - Arrecadação - Rec. Capital - Recursos Governo federal 40.000.000,00                 Obras e demais investimentos -  provenientes com Recursos do OGU+Próprios 41.000.000,00       

3. Eventos Fiscais Imprevistos -                                               

3.1 - 

     Soma 41.000.000,00            Soma 41.000.000,00       

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos Marcos Aurélio Freitas e Holanda

Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

2017 2018 2019

115.611,00 109.830,45 100.000,00
1.179.566,00 1.120.587,70 1.000.000,00

0,00 0,00 0,00
1.179.566,00   1.120.587,70   1.000.000,00   

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

SETOR / PROGRAMA / RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

COMPENSAÇÃOBENFICIÁRIO TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO

IPTU INCREMENTO DO ISS *EMPREGO/SERVIÇOS
INCREMENTO DO ISS *

ITIV INCREMENTO DO ISS *
TOTAL

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

EMPREGO/SERVIÇOS
EMPREGO/SERVIÇOS

Maurício Marques dos Santos
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

Marcos Aurélio Freitas e Holanda

ISS

-           

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas

EVENTO 2017

 Aumento Permanente da Receita - Aumento Receita Tributária 5.000.000,00               

( - ) Transferências Constitucionais - Repasses - Município não realiza -                              

 Novas DOCC Geradas pelas PPP -                              

( - ) Tranferências ao FUNDEB (36.909.000,00)            

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) (31.909.000,00)            

Redução Permanente de Despesas ( II ) - Corte com Investimentos OGU + Próprios 41.000.000,00             

Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) 9.091.000,00               

Saldo Utilizado ( IV ) -                              

 Impacto de Novas DOCC

Margem Líquida de Expansão de DOCC ( III - IV ) 9.091.000,00               

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

Marcos Aurélio Freitas e Holanda

DIÁRIO OfIcIAL DO muNIcípIO -  pARNAmIRIm, RIO GRANDE DO NORTE, 11 DE AGOSTO DE 2016 - 1716– DIÁRIO OfIcIAL DO muNIcípIO -  pARNAmIRIm, RIO GRANDE DO NORTE, 11 DE AGOSTO DE 2016



-           

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Prefeitura Municipal de Parnamirim
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas

EVENTO 2017

 Aumento Permanente da Receita - Aumento Receita Tributária 5.000.000,00               

( - ) Transferências Constitucionais - Repasses - Município não realiza -                              

 Novas DOCC Geradas pelas PPP -                              

( - ) Tranferências ao FUNDEB (36.909.000,00)            

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) (31.909.000,00)            

Redução Permanente de Despesas ( II ) - Corte com Investimentos OGU + Próprios 41.000.000,00             

Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) 9.091.000,00               

Saldo Utilizado ( IV ) -                              

 Impacto de Novas DOCC

Margem Líquida de Expansão de DOCC ( III - IV ) 9.091.000,00               

Parnamirim-RN, em 13 de abril de 2016.

Maurício Marques dos Santos
Prefeito Municipal Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

Marcos Aurélio Freitas e Holanda

pORtARIAs
gACIv

pORTARIA Nº. 0640, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.
  
o prefeito do Município de parnaMiriM/rn, no uso 

das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos in-
cisos i, Vi e xiV do artigo 73, da lei orgânica do Município de 
parnamirim,

 
resolVe: 
 
1º. exonerar, a pedido, anilda dantas da silVa, Mat. 

7917, de exercer o cargo em comissão de coordenadora de 
assistência ao educando, lotada na secretaria Municipal de 
educação e cultura - seMec.

 
2º. publique-se. cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 

de agosto de 2016.
 

mAuRícIO mARQuES DOS SANTOS
prefeito

pORTARIA Nº. 0644, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.
 
o prefeito Municipal de parnaMiriM/rn, no uso de 

suas atribuições constitucionais,
 
resolVe: 
 
1º. tornar sem efeito a portaria nº. 0617, de 01 de agosto 

de 2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 2110, de 
02 de agosto de 2016, que exonerou Míria Julles rocHa na-
ZÁrio, do cargo em comissão de encarregada da Área de saú-
de nível ii, lotada na secretaria Municipal de saúde – sesad.

 
2º. publique-se. cumpra-se.
 

mAuRícIO mARQuES DOS SANTOS
prefeito

pORTARIA Nº. 0646, DE 10 DE AGOSTO DE 2016.
 o prefeito do Município de parnaMiriM/rn, no uso 

das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos in-
cisos i, Vi e xiV do artigo 73, da lei orgânica do Município de 
parnamirim,

 
resolVe: 
 
1º. exonerar, a pedido, ana Karoline silVa da costa, de 

exercer o cargo em comissão de auxiliar de enfermagem no 
programa estratégia de saúde da família - esf, lotada na se-
cretaria Municipal de saúde – sesad.

 
2º. publique-se. cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 

de agosto de 2016.

mAuRícIO mARQuES DOS SANTOS
prefeito

 
pORTARIA Nº. 0648, DE 10 DE AGOSTO DE 2016.
 
o prefeito Municipal de parnaMiriM/rn, no uso de 

suas atribuições constitucionais,
 
resolVe: 
 
1º. tornar sem efeito a portaria nº. 0616, de 01 de agos-

to de 2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 2110, 
de 02 de agosto de 2016, que exonerou JureMa pignataro 

liMa, assessora técnica nível i, lotada na secretaria Municipal 
de saúde – sesad.

 
2º. publique-se. cumpra-se.
 

mAuRícIO mARQuES DOS SANTOS
prefeito

pORtARIAs
seARh

pORTARIA Nº 641/2016, 26 DE JuLhO DE 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,
 
resolVe:
 
conceder, licença prêmio por assiduidade a servidora 

Zenaide andrade pereira, matricula nº 4469, ocupante 
do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na secretaria 
Municipal de assistência social, pelo período de 01/08/2016 
a 29/10/2016, referente ao quinquênio de 28/06/2010 a 
28/06/2015, com amparo nos artigos 124 e 125 da lei nº 
140/69, do estatuto dos servidores públicos do Município de 
parnamirim.

 
fRANcIScO DAS chAGAS RODRIGuES DE SOuSA

secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

*Republicada poR incoRReção.

pORTARIA Nº 720/2016, 10 DE AGOSTO DE 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

tornar sem efeito o ato do termo de posse de Mariana 
Meira pires siMonetti, no cargo de provimento efetivo de 
psicóloga, do concurso público realizado em 05 de fevereiro de 
2012, homologado através da publicação em edição do diário 
Oficial do Município de Parnamirim de 05 de maio de 2012, e 
nomeada por ato publicado no Diário Oficial do Município nº 
2054, edição de 04 de maio de 2016, que equivocadamente 
citou a sua lotação secretaria Municipal de saúde.

fRANcIScO DAS chAGAS RODRIGuES DE SOuSA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

pORTARIA Nº 721/2016, 10 DE AGOSTO DE 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

tornar sem efeito o ato do termo de posse de Heloísa Kar-
Melina carValHo de sousa, no cargo de provimento efetivo 

de psicóloga, do concurso público realizado em 05 de fevereiro 
de 2012, homologado através da publicação em edição do diá-
rio Oficial do Município de Parnamirim de 05 de maio de 2012, 
e nomeada por ato publicado no Diário Oficial do Município nº 
2054, edição de 04 de maio de 2016, que equivocadamente 
citou a sua lotação secretaria Municipal de saúde.

fRANcIScO DAS chAGAS RODRIGuES DE SOuSA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

pORtARIAs
semeC

pORTARIA Nº 02/2016 – SmE, 05 DE JuLhO DE 2016.
 
o secretÁrio Municipal de educação e cultura, no 

uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei 
complementar 022/2007.

 
considerando o disposto na lei complementar 098/2015, 

notadamente em seu artigo 10,
 
resolVe:
 
art. 1º - nomear os membros abaixo relacionados para, sob 

a presidência do primeiro, compor a comissão eleitoral cen-
tral que organizará e acompanhará o processo para eleição de 
gestores nas unidades que compõe o sistema Municipal de 
ensino.

Maria eugênia de Moura furtado saraiva – representante 
da seMec

Maria do céu fernandes de araújo – representante da se-
Mec

francisca lopes santiago da costa – representante da 
seMec

Maria Marliete farias – representante do conselho Muni-
cipal de educação

Karem caroline ribeiro nascimento – representante dos 
estudantes

Marcelo de lima Bezerra – representante dos sintserp
alexsander de Brito Barbosa – representante dos sint-

serp
 
art. 2º - designar a servidora francisca lopes santiago 

para secretariar os trabalhos da comissão.
 
art. 3º - esta portaria entra em vigor na data de sua publi-

cação, revogando as disposições em contrário.
 
publique-se. cumpra-se.
 

JOSé RILDO mARTINS cRuz
secretário Municipal de educação e cultura

 

AvIsOs
CpL

muNIcípIO DE pARNAmIRIm
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AVISO DE LIcITAÇÃO – 
pREGÃO ELETRÔNIcO – SRp Nº 48/2016

o Município de parnamirim, por intermédio de sua pregoeira, 
torna público que realizará licitação na modalidade pregão eletrÔ-
nico, através do srp – sistema de registro de preços, cujo objeto é 
a futura aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda es-
colar do ensino infantil. a sessão de disputa será no dia 23 de agosto 
de 2016, às 11:00 horas, horário de Brasília. o edital encontra-se 
à disposição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br. infor-
mações poderão ser obtidas pelo telefone: (84) 3644-8439.

parnamirim, 10 de agosto de 2016.

mARIA fÁbIA mONTEIRO DANTAS
pregoeira/pMp

extRAtOs
sesAD

muNIcípIO DE pARNAmIRIm

extrato do distrato do contrato nº 057/2013. Muni-
cípio de parnaMiriM/Manoel antÔnio de liMa – oBJeto: 
distrato do contrato de locação do imóvel situado na rua Ma-
ria de lourdes xavier, nº 04, pirangi do norte, parnamirim/rn, 
para funcionamento do programa saúde da família a partir do 
dia 30 de abril do ano corrente. parnamirim/rn, 20 de junho 
de 2016.

hENRIQuE EDuARDO cOSTA
secretário Municipal de saúde
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