
Of. S/108/98.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

-^ Porto Velho RO, 23 de novembro de 1998.

Senhor Chefe,

Solicitamos de Vossa Excelência providências no sentido da publi
cação em tempo hábil, no Diário Oficial do Estado, da parte vetada pelo Governador do
Estado e mantida ao texto pela Assembléia Legislativa do Projeto transformado na Lei n°
788, de 16 de julho de 1998.

Na oportunidade, externamos a Vossa Excelência protestos de esti
ma e consideração.

A Sua Excelência, o Senhor
CLÁUDIO REBELO
MD. Secretário-Chefe da Casa Civil

Nesta

0
Deputado Heitor Costa

Io Secretário

RUA MAJOR AMARANTES, S/N° - BAIRRO ARIGOLÂNDIA
FONES: (069) 223-3577 / 223-3600

PORTO VELHO - RONDÔNIA



MENSAGEM N° 62/98.

S

T
ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

O PRESSENTE tíA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, d>çmumca\a VossàsExcelência que promulgou parte vetada
e mantida ao texto do Projeto transformado na Lekn° 788, de 16 de julho de 1998, nosLá

termos do § 7o, do Art.>^^a Çonsti^uiyão Estadual."

• \ v NASSHvffiLEIA LEGISLATIVA^ 23 denovembro de 1998.



LEI N° 788, DE 16 DE JULHO DE 1998.

wãê
ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Parte vetada pelo Governador do Estado e mantida ao texto pela
Assembléia Legislativa, do Projeto transformado na Lei n° 788, de 16 de julho de 1998,
que "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para oexercício de 1999, edá outras provi
dências" na parte referente ao Art. 24.

Alt' 24' ^0 èx^rcício Hf 1999 serão aplicados recursos em ações e
serviços de saúde, no míidm\l2% (ddxe por cento) das receitas compreendidas nesta Lei
eoutras fontes de recursos^ ' \



MENSAGEM N° 58/98.

ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

orçamentárias para o.exercício

O PRESIDENTE DANASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES
TADO DE RONDÔNIA, encaminhada VossaNExcelência para promulgação nos termos
do § 5o do Art. 42 da ConstituiçãVEstadual, pane vetada e mantida ao texto do Projeto
que se transformou na Lei n° 78§, de\I6 dejulho de\^98, que "Dispõe sobre as diretrizes

trás providências".

novembro de 1998.



£

.

a»* *?, ?<p

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

^i*/^*

MENSAGEM N° 036, DE 16 DE julho DE 1998.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

Cumprimentando atenciosamente Vossas Excelências,
tenho o dever de informar que, com base no Art. 65, inciso VI, da Constituição do
Estado, vetei parcialmente o Projeto de Lei que "Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 1999, e dá outras providências", encaminhado a este
Executivo com a Mensagem n° 41/98, de 03 de julho de 1998, dessa Casa de Leis.

Senhores Deputados, o veto parcial em apreço abrange
apenas ao artigo abaixo transcrito:

"Art. 24 - No exercício de 1999 serão aplicados recursos
em ações e serviço de saúde, no mínimo 12% (doze por cento) das receitas
compreendidas nesta Lei e outras fontes de recursos".

Esclareço que os recursos que compõem o Orçamento da
Seguridade Social são aplicados integralmente, ou seja 100% (cem por cento) em ações
e serviços de saúde.

E ainda Nobresv Deputados, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO não gera receita e sim estabelece diretrizes para execução da Lei
de Orçamento-Programa Anual, onde são previstas as receii -xadas as despesas à
receita de impostos, conforme preceitua o Inciso IV, do Artigo 167, da Constituição
Federal.

Certo, portanto, de que o veto parcial merecerá a pronta
acolhida e conseqüente aprovação de Vossas Excelências, apraz-me reiterar-lhes, na
oportunidade, osmelhores protestos de altó estima e especial consideração.

VALDIR R'AWP/Üf.r
'Governado!



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

OFÍCIO N" 848/GAB/SEPLAN Porto Velh0; 13 de julho de ^

Senhor Secretário-Chefe,

A par de cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a anexa
Mensagem dirigida aos Membros da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia,
para as providências de praxe de V.Exa.

Limitando-nos ao exposto, subscrevemo-nos com estima.

A Sua Excelência o Senhor
DR. JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR
Secretário-Chefe da Casa Civil

NESTA

Atenciosamente.

Sacnjfdrri© dt Estada óo Ptenc/omenfo
o Coordenação G«raf

GOVERNO DE

Rua Padre Chiquinho, 580 -Bairro Pedrinhas -Esplanada das Secretarias ti, ^ aRONDÔNIA
Fone: (069) 223-3377/3378/3379/3380/3381/3382 - Fax: (069) 224-3997 ||j^ ^ uniáo etrabaiho



MENSAGEM N° , DE DE DE DE 1998.

Excelentíssimos Senhores Membros da Assembléia Legislativa,

Cumprimentando atenciosamente Vossas Excelências,
tenho o dever de informar que, com base no Art. 65, Inciso VI, da
Constituição do Estado, vetei parcialmente o Projeto de Lei que "Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999, e dá outras
providências", encaminhado a este Executivo com a Mensagem n° 41/98, de
03 de julho de 1998, dessa Casa de Leis.

Senhores Deputados, o veto parcial em apreço abrange
apenas ao artigo abaixo transcrito :

"Art. 24 - No exercício de 1999 serão aplicados
recursos em ações e serviço de saúde, no mínimo 12% (doze por cento)
das receitas compreendidas nesta Lei e outras fontes de recursos".

•€>•
Uma vez que os recursos que compõem o Orçamento da

Seguridade Social são aplicados integralmente, ou seja 100% (cem por cento)
em ações e serviços de saúde.

E ainda nobres Deputados, a Lei de Diretrizes
Orçamentária' - LDO não gera receita e sim estabelece diretrizes para
execução da Lei de Orçamento-Programa Anual, onde são previstas as
receitas e fixadas as despesas à receita de impostos, conforme preceitua o
Inciso IV, do Artigo 167, da Constituição Federal.

Certo, portanto, de que o veto parcial merecerá a pronta
acolhida e conseqüente aprovação de Vossas Excelências, apraz-me reiterar-
lhes, na oportunidade, os melhores protestos de alta estima e especial
consideração.

Valdir Raupp de Mattos
Governador



MENSAGEM N° 41/98.

"T"
ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES
TADO DE RONDÔNIA, encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais, o
incluso autógrafo do Projeto de Lei que"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para
o exercício de 1999, e dá outras providências".

\

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 03 dejulho de 1998.



DÔNIA, decreta

ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Dispõe sobre as diretrizes orçamen
tárias para o exercício de 1999, e dá
outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RON

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. Io - Ficam estabelecidas, em conformidade com o disposto
no Art. 134, da Constituição Estadual, as diretrizes orçamentárias para o exercício eco-
nômico-financeiro de 1999, compreendendo:

I - as diretrizes gerais para o orçamento do Estado de Rondônia;

II - as diretrizes específicas do orçamento fiscal;

III - as diretrizes específicas do orçamento da seguridade social;

IV - as diretrizes específicas do orçamento de investimento;

V - as diretrizes específicas da política de aplicação dos recursos
das agências financeiras oficiais de fomento;

VI- as disposições sobre a administração da dívida pública e as
operações de crédito;

VII - as disposições finais.

CAPÍTULO n
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 2o - A lei orçamentária para o exercício financeiro de 1999,
compreendendo o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento
de Investimento das Empresas controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes gerais estabelecidas neste capítulo, e será apresentada, conjuntamente a pro
gramação, nos termos da classificação e programação da despesa, da Lei Federal
n° 4. 320, de 17 de março de 1964, das Portarias n°s 35 è 36/89/SOF/SEPLAN-PR e
suas alterações posteriores, e da Resolução n° 003/SEPLAN-
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

_ , rj Art. 3o -OPoder Público terá como prioridades básicas aeleva
ção da qualidade de vida earedução das desigualdades sociais e intra-regionais no Es
tado, através de ações que visem:

I • redirecionar o crescimento econômico estadual, buscando a
internahzaçao dos seus efeitos, amodernização tecnológica eo equilíbrio com o meio
ambiente;

II - incentivar programas de geração de emprego erenda em par
cerias com outras esferas de Governo ecom ainiciativa privada;

III " recuperar a capacidade de investimento, com base no aper
feiçoamento dos mecanismos de arrecadação, da racionalização dos gastos públicos e
da alavancagem de recursos, de modo aampliar oacesso da população aserviços soci
ais básicos prestados com eficiência e eficácia;

IV - formular diretrizes e políticas públicas para o desenvolvi
mento sustentável do Estado;

V- promover a gestão deáreas protegidas de uso direto e indi
reto, para a defesa e uso sustentável dos recursos naturais;

VI - realizar ações na área de infra-estrutura física que visem mi
norar os desequilíbrios existentes entre as microrregiões.

Art. 4o - Oestabelecimento das metas necessárias à concretização
das prioridades dispostas no artigo anterior, para o exercício de 1999, será efetivado em
consonância ao que dispõe o plano plurianual para o mesmo período.

Art. 5o - As despesas com o pagamento de precatórios judiciários
correrão aconta de dotações consignadas com esta finalidade em atividades específicas
nas programações a cargo das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

Parágrafo único - Os recursos alocados na lei orçamentária, com
adestinação prevista neste artigo, não poderão ser cancelados para a abertura de crédi
tos adicionais com outra finalidade. \

Art. 6o - Os órgãos do Poder Judiciário encaminharão à Secreta
ria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral-SEPLAN, até 20 de julho de
1998, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na
proposta orçamentária por órgão da administração direta, autarquias efundações, e por
grupo de despesas, originárias de ação, especificando:
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

a) número do processo;

b) número do precatório;

c) data da expedição do precatório;

d) nome do beneficiário;

e) valor do precatório a ser pago.

§ Io - A relação de precatórios de que trata o "caput" desta artigo,
deverão ser encaminhados por ordem cronológica, ficando a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral-SEPLAN, responsável pela alocação de recursos à
conta do Tesouro Estadual na ordem de 1% (um por cento) da Receita Líquida, ( en
tende-se por Receita Líquida = Receita Bruta menos Transferências Constitucionais e
Receitas Vinculadas).

§ 2o - Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta submeterão os processos referentes
ao pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria Geral do Estado.

Art. 7o - A manutenção de atividades terá prioridade sobre as
ações de expansão.

Art. 8o - Os projetos em fase de execução terão preferência sobre
novos projetos.

Art. 9o - Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam defi
nidas as fontes de recursos.

Art. 10 - As propostas parciais do Poder Legislativo, aí incluído a
Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Públi
co e dos órgãos e entidades do Poder Executivo, para fins de elaboração do projeto
orçamentário, deverão ser enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordena
ção Geral-SEPLAN, até o dia 31 de julho de 1998.

§ Io - Na elaboração de suas propostas, as instituições menciona
das neste artigo terão como parâmetro de suas despesas:

\

I - com pessoal e encargos sociais, o gasto efetivo com a folha de
pagamento de maio de 1998, projetada para o exercício de 1999, combinado com o arti
go 21 desta Lei;
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

II - com os demais grupos de despesa, os valores apresentados nas
propostas setoriais serão consolidados pela Secretaria de Estado do Planejamento e Co
ordenação Geral-SEPLAN, ajustados e fixados a preços médios de 1998, conforme es
timativa da receita a ser apresentada pela Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ.

§ 2o - As propostas setoriais encaminhadas à Secretaria de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, que estiverem em desacordo com as
normas fixadas por esta Lei, serão devolvidas à origem para correção.

Art. 11 - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos
projetosque o modifiquem serão admitidos desde que:

I - compatíveis com a presente Lei;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas as pro
venientes de anulações de despesas, excluídas as que incidem sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) transferências da União, convênios, operações de crédito, con
tratos, acordos, ajustes e instrumentos similares, desde que vinculados à programação
específica;

d) transferências constitucionais a municípios;

e) despesas referentes a vinculações constitucionais;

III - relacionadas:

a) com correção de erros ou omissões;

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Parágrafo único - Não serão admitidas emendas aos orçamentos
transferindo dotações cobertas com receitas próprias de autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista, fundações e fundos especiais para atender programação
a ser desenvolvida por outra entidade, que não aquela geradora de recursos e, ainda,
incluindo quaisquer despesas que não sejam de competência e atribuição do Estado.



ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Art. 12 - Não poderão ser destinados recursos para atender despe
sas de associação, sindicato, clube ou entidade congênere de servidores, excetuadas as
contribuições sindicais e outros repasses assemelhados, dos quais o Estado é mero de
positário, e os recursos utilizados para a implantação, manutenção ou expansão de cre
ches, lactários e escolas de atendimento pré-escolar, e entidades de saúde comprovada-
mente sem fins lucrativos.

Art. 13 - A transferência de recursos para municípios, em virtu
de de convênio, acordo ou instrumento congênere, ressalvada a destinada a atender caso
de calamidade pública, somente poderá ser realizada se o município a ser beneficiado
comprovar:

I - a regular e eficaz aplicação, no ano de 1998, do mínimo consti
tucional na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme estabelece o Art.
212 da Constituição Federal;

II - a regular prestação de contas relativa a convênio em execução
ou já executado;

III - a instituição e a arrecadação dos tributos de sua competên
cia, previstos na Constituição da República;

IV- não estar inadimplente junto à empresas estatais.

Art. 14 - Na elaboração dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade
Social e de Investimento das empresas estatais serão observadas as diretrizes específicas
de que trata esta Lei.

CAPITULO m

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 15-0 Orçamento Fiscal contemplará os Poderes do Estado,
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 16 - A fixação dos valores de dotações orçamentárias desti
nadas às despesas com pessoal e respectivos encargos dar-se-á de conformidade com o
quadro de cargos e funções relativos ao exercício de 1998.

.17- Poderá ser proposta a criação de cargos, funções ou em
pregos públicos, desde que sejam claramente explicitados os critérios empregados para

Àrt
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dimensionamento e os seus objetivos, constando-se "a priori" a inexistência de cargos,
funções ou empregos similares vagos que possam atender à demanda administrativa.

Art. 18 - A concessão de quaisquer vantagens ou implantação de
planos de carreiras dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo,
inclusive fundações e sociedades de economia mista, só poderá ser outorgada pelo Go
verno do Estado, após devida aprovação do Poder Legislativo.

Art. 19 - Os acordos trabalhistas dos órgãos da administração in
direta serão celebrados coma apreciação participativa da Procuradoria Geral do Estado.

Art. 20 - As dotações orçamentárias da administração direta desti
nadas a pessoal e encargos sociais serão operacionalizadas pela Secretaria de Estado da
Administração-SEAD, exceto os recursos dotados para os outros Poderes, Polícia Mili
tar de Rondônia e Ministério Público.

Art. 21-0 total das despesas com pessoal e encargos sociais do
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público Estadual, não deve
rá exceder a sessenta por cento (60%) das receitas correntes líquidas do Tesouro Esta
dual, em observância à Lei ComplementarFederal n° 82, de 27 de março de 1995.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo aplica-se, igualmente o
que dispõe o parágrafo único do artigo 5o desta Lei.

Art. 22 - A nomeação de concursados e a admissão de pessoal
temporário, no âmbito dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo e do Ministério
Público, só poderá ocorrer se o acréscimo nas despesas de pessoal não implicar na deso
bediência ao estabelecido no artigo anterior desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO

DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 23-0 Orçamento da Seguridade Social apresentará, no seu
conjunto, todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta ou indire
ta, bem como os fundos e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, que
atuem nas áreas de saúde, previdência e assistência social e saneamento básico.

Art. 24 - No exercício de 1999 serão aplicados recursos em ações
e serviços de saúde, no mínimo 12% (doze por cento) das receitas compreendidas nesta
Lei e outras fontes de recursí
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Art. 25 - As receitas compreenderão:

I - transferências de recursos do Orçamento Fiscal, originados de
receita ordinária do Tesouro Estadual e de operações de crédito;

II - recursos diretamente arrecadados pelas unidades orçamentári
as que compõem o Orçamento da Seguridade Social e contribuições sobre a folha de
salário;

III - convênios, acordos e ajustes firmados com organismos fede
rais e outras entidades.

Art. 26 - Os recursos orçamentários somente poderão ser progra
mados para atender despesas de capital, exceto amortizações de dívidas por operações
de crédito, após deduzidos os destinados a gastos com pessoal e encargos sociais, servi
ço da dívida e outras despesas com custeio administrativo e operacional.

Parágrafo único - As receitas próprias de fundos, autarquias, fun
dações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas
diretae indiretamente pelo Estado encaminharão à Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral - SEPLAN, em prazo por ela fixado, o método de cálculo das es
timativas de arrecadação de suas receitas para 1999.

CAPITULO V

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO
DE INVESTIMENTO

Art. 27-0 Orçamento de Investimento das empresas estatais será
formado pela programação de investimentos de cada empresa de que o Estado, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, indicando-se, para
cada ação a ser desenvolvida, a natureza das aplicações e as fontes de recursos.

Art. 28 - Não se aplica ao orçamento de que trata este capítulo o
disposto no Art. 35 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 29^- A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamen
tária à Assembléia Legislativa apresentará, em anexo, os programas de investimentos das
empresas aludidas no Art. 27 desta
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Art. 30 - Os investimentos à conta de recursos oriundos dos Or

çamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive mediante participação acionária, serão
programados de acordo com as dotações previstas nos referidos orçamentos.

CAPITULO VI

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DAS
AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO

Art. 31 - As agências financeiras oficiais de fomento, na concessão
de financiamentos, observarão as seguintes políticas:

I - redução das desigualdades inter-regionais;

II - defesa e preservação do meio ambiente;

III - atendimento às micros, pequenas e médias empresas, bem
como aos mini, pequenos e médios produtores rurais, priorizando as atividades diversifi
cadas: pesca, apicuitura, suinocultura e hortifrutigranjeiros, através de suas Cooperativas
e Associações;

IV - aceleração do processo de desenvolvimento econômico do
Estado, através da diversificação da produção agropecuária e da modernização das tec
nologias aplicadas.

V - prioridade para projetos de investimentos no setor energético;

VI - prioridade em projetos de infra-estrutura, saúde e saneamento
básico;

VII - prioridade para projetos na área de educação;

VIII - prioridade para projetos artístico cultural;

IX - prioridade para projetos de construção da casa própria;

\\ \X - prioridade para projetos de construção de centros para desen
volvimento artesanais, culturais, educacional e profissional;

XI - prioridade para projetos na área de Segurança Pública.
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capítulo vn
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA

PÚBLICA E AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 32 - A administração da dívida pública estadual terá por fina
lidade reduzir custos e propiciar fontes de recursos alternativos para fortalecimento do
tesouro estadual.

Art. 33-0 ingresso de recursos, mediante operações de crédito
pela administração direta ou por entidades da administração indireta, em observância à
legislação vigente, dar-se-á pela emissão de títulos da dívida pública e pela contratação
de financiamento.

Parágrafo único - Os recursos decorrentes de operações de crédito
por antecipação a receita orçamentária, serão destinados ao financiamento de eventuais
"déficit" de caixa.

CAPITULO vin

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34-0 Poder Executivo adotará, durante o exercício financei
ro de 1999, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais,
para dinamizar, operacionalizare equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

Art. 35 - Os recursos que, na Lei Orçamentária, forem consigna
dos às entidades em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social, com direito a voto, oriundos do Tesouro Estadual, somente serão transferidos
mediante a subscrição de ações, em virtude de convênios, prestação de serviços ou sub
venções econômicas.

Art. 36 - Na hipótese de o Projeto de Lei Orçamentária Anual não
ter sido devolvido para a sanção até 30 de novembro de 1998, como prescreve a Emenda
Constitucional Estadual n° 01, de 24 de agosto de 1990, fica autorizada a execução da
proposta orçamentária originalmente encaminhada à Assembléia Legislativa à razão de
1/12 (um doze avós) por mês. \

\ \Parágrafo único - Não se incluem no limite previsto no "caput"
desteartigo as dotações para atendimento de despesasxcomo:

\ \ \ \
I - pessoal è encargos sociais;
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II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do INSS;

III - pagamento do serviço da dívida;

IV - as operações oficiais de crédito.

Art. 37-0 Poder Executivo deverá elaborar e publicar cronogra-
ma anual de cotas trimestrais de desembolso financeiro relativo à programação da despe
sa à conta de recursos do Tesouro, por órgão.

Parágrafo único - O cronograma de que trata este artigo, e suas
alterações, deverá explicitar os valores autorizados na lei orçamentária, e em seus crédi
tos, e os valores liberados para movimentação e empenho para cada uma das categorias.

Art. 38 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral - SEPLAN publicará junto à lei orçamentária os quadros de detalhamento das des
pesas, especificando por projetos e atividades os elementos da despesa e respectivos
desdobramentos.

os seguintes:

nomica:

§ Io - A Lei Orçamentária incluirá, dentre outros demonstrativos,

I - evolução da receita e despesa do tesouro por categoria eco-

II - demonstrativos das receitas e despesas dos orçamentos fiscal e
da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, apresentados de for
ma sintética e agregada, evidenciando o "déficit" ou "superávit" corrente e o total de
cada um dos orçamentos;

III - demonstrativos das receitas e despesas dos orçamentos fiscal
e da seguridade social, bem como o conjunto dos dois orçamentos, segundo as categori
as econômicas;

IV - demonstrativos dçs investimentos consolidados previstos nos
três orçamentos do Estado;

V - demonstrativo da despesa por grupo de despesa e fonte de
recursos, identificando os valores de cada um dos orçamentos fiscal e da seguridade so
cial, a nível global e por órgão;
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VI - quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do
Governo, em termos de realização de obras e prestação de serviço, no âmbito de cada
unidade orçamentária.

§ 2o - Os quadros de detalhamento da despesa referentes aos Po
deres Legislativo e Judiciário, e Ministério Público Estadual, serão elaborados na forma
definida no "caput" deste artigo e aprovados por atos dos Presidentes da Assembléia
Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e do Ministério Público Estadual.

Art. 39 - As alterações decorrentes de abertura de créditos adicio
nais, integrarão os Quadros de Detalhamento de Despesas - QDD, os quais serão auto
maticamente modificados, após a publicação do Decreto do Executivo, independente de
nova publicação.

Parágrafo único - As alterações dos Quadros de Detalhamento de
Despesas - QDD, nos níveis de modalidade de aplicação e elementos de despesa, obser
vados os mesmos projetos e atividades serão aprovados através de atos dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público Estadual.

Art. 40 - São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos
sistemas de orçamento, programação e execução orçamentária-financeira e contábil, que
viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dota
ção orçamentária.

Art. 41 - Os projetos de lei a serem encaminhados à Assembléia
Legislativa, relativos à criação, fusão, extinção ou incorporação de órgãos, fundos, au
tarquias ou fundações, bem como os que proponham a abertura de créditos especiais,
deverão ter seus anteprojetos de lei encaminhados à Secretaria de Estado do Planejamen
to e Coordenação Geral - SEPLAN, Contfoladoria Geral do Estado e Secretaria de Es
tado da Administração-SEAD, para análise ^ parecer quanto aos procedimentos orça
mentários, contábeis e patrimoniais, v x \

Art. 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 43 - Revogam-se as disposições em contrário.

ASSEMÈLÉÍA LEGISLATIVA, 03 de julho de 1998.






















































