
 
  RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

Em Natal, 14 de setembro de 2012. 

Mensagem n.º  046/2012 – GE 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Ricardo Motta 
M.D. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Egrégia Assembléia 

Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que “Estima a 

receita e fixa a despesa do Estado do Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 

2013 e dá outras providências”, compondo-se dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 

além de Investimento das Empresas em que o Estado detém a maioria do capital social com 

direito a voto, segundo o disposto nas Constituições Federal e Estadual. 

A Proposição foi elaborada conforme previsto no art. 106, § 4º, I, II e 

III, da Constituição do Estado, bem como nos ditames da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de 

março de 1964, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF), e da Lei Estadual nº 9.648, de 1.º de agosto de 2012. 

As ações governamentais encartadas na proposta orçamentária 

enfocada encontram-se organizadas por programas de governo, que demonstram a alocação 

de recursos em plena consonância com as diretrizes estratégicas e os macroobjetivos previstos 

no Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2012-2015, e com as metas e 

prioridades integradas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Na elaboração da peça orçamentária, a receita assume papel 

preponderante, dominando o processo de dimensionamento, fixação e execução da despesa 

pública. Na sua estimativa, foram observados, além das normas legais e dos critérios técnicos 



exigidos pelo art. 12 da Lei Complementar Federal n.º 101/00, a expectativa de crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) em 4,30% (quatro vírgula trinta por cento), a meta de inflação 

de 5% (cinco por cento), o esforço fiscal de 1% (um por cento), entre outros fatores 

relevantes.  

Atento a essas regras, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 

para o exercício financeiro de 2013 estima a receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social em R$10.960.235.000,00 (dez bilhões novecentos e sessenta milhões duzentos e trinta 

e cinco mil reais). 

Do total acima mencionado, destaca-se, a receita proveniente da 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), principal integrante da 

receita tributária, estimada em R$4.138.605.000,00 (quatro bilhões cento e trinta e oito 

milhões seiscentos e cinco mil reais), representado 37,64% (trinta e sete vírgula sessenta e 

quatro por cento) da receita total. 

Nas receitas de transferências correntes são computadas as 

transferências da União para os Estados, em especial, a do Fundo de Participação do Estado 

(FPE), segunda maior receita orçamentária no valor de R$ 3.088.275.000,00 (três bilhões 

oitenta e oito milhões duzentos e setenta e cinco mil reais), que representa 28,09% (vinte e 

oito vírgula zero nove por cento), da receita total, sendo que o referido montante foi o 

destinado na proposta orçamentária da União ao Estado do Rio Grande do Norte para o 

exercício de 2013. 

No presente exercício financeiro o FPE deverá apresentar uma 

redução de R$ 201.000.000,00 (duzentos e um milhões de reais) em consequência das 

isenções conferidas para a indústria automobilística e de eletrodomésticos, que malgrado 

tenham contribuído de forma decisiva para a economia do país, penalizou os repasses 

efetuados para os Estados e Municípios. 

Integram as receitas de capital as decorrentes da operações de crédito 

em execução e a serem contratadas, na ordem de R$474.383.000,00 (quatrocentos e setenta e 

quatro milhões trezentos e oitenta e três mil reais), cuja contrapartida corresponde a 

R$38.786.000,00 (trinta e oito milhões setecentos e oitenta e seis mil reais). 

Nesse contexto, saliente-se que o planejamento orçamentário traçado 

por meio da Proposta Normativa em tela apresenta uma estimativa de receita condizente com 



a realidade, ou seja, capaz de expressar o montante de recursos que o Estado espera, 

efetivamente, arrecadar. 

Desse modo, as despesas públicas foram fixadas na Proposição no 

mesmo valor da receita estimada, no montante de R$ 10.993.996.000,00 (dez bilhões, 

novecentos e noventa e três milhões, novecentos e novecentos e noventa e seis mil reais), 

observando as prioridades estabelecidas na LDO de 2013, a evolução das despesas de custeio 

de cada um dos Órgãos e setores da Administração, conforme dispõe o art. 30 da LDO, a 

projeção da folha de pessoal com base no mês de junho, entre outros fatores impactantes nas 

despesas orçamentárias. 

Dentre as despesas correntes, destaca-se a despesa com o pessoal e 

encargos sociais, no montante de R$5.616.294.000,00 (cinco bilhões, seiscentos e dezesseis 

milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), que serão financiados com recursos do 

Tesouro, complementados com recursos de outras fontes. 

Importante também frisar que, verifica-se na Proposta o crescimento 

das despesas de Pessoal e Encargos Sociais, e redução em Outras Despesas Correntes 

comparado ao previsto para o exercício de 2012, haja vista a alteração da classificação da 

categoria de despesa referente ao Fundo Financeiro do Estado.  Com efeito, a medida é 

operação decorrente de determinação constante de Portaria Interministerial n.º 163, de 4 de 

maio de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

As funções estatais atribuídas aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública, contam com R$ 1.356.890.000,00 (um bilhão, 

trezentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e noventa mil reais), correspondendo a  

12,34% (doze virgula trinta e quatro por centos) do orçamento total, de maneira a garantir o 

pleno exercício da cidadania ao povo norte-rio-grandense. 

Por fim, cabe registrar a inserção na Proposta de dispositivo para 

ratificar a competência do Poder Executivo quanto à expedição de normas para compatibilizar 

a execução dos orçamentos, mediante a Programação Financeira para 2013, a fim de fixar 

limites e medidas imprescindíveis para manutenção dos dispêndios compatíveis com as 

receitas. 

Trata-se de instrumento legal necessário para viabilizar a aplicação da 

norma existente no art. 9º da Lei Complementar Federal n.º 101/00, bem como do 



procedimento já previsto no art. 52 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 (Lei Ordinária 

Estadual n.º 9.648/12). 

Ciente da relevância da matéria, que certamente será inserida no 

ordenamento jurídico do Estado do Rio Grande do Norte, confio na rápida tramitação do 

incluso Projeto de Lei, e ao final, na sua aprovação por essa Casa Legislativa. 

ROSALBA CIARLINI  
GOVERNADORA 



 

RIO GRANDE DO NORTE 

PROJETO DE LEI 

Estima a receita e fixa a despesa do Estado do 
Rio Grande do Norte para o exercício 
financeiro de 2013 e dá outras providências. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE: Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio 

Grande do Norte para o exercício financeiro de 2013 nos termos do art.106, § 4º, I, II e III, da 

Constituição do Estado, bem como o disposto na Lei Estadual n.º 9.648, de 1.º de agosto de 

2012, compreendendo: 

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, 

Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta; 

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Fundos, 

Órgãos e Entidades vinculadas, da Administração Estadual Direta e Indireta, bem como as 

Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e 

III - Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 

CAPÍTULO II 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção I 
Estimativa da Receita 

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social é de R$ 10.993.996.000,00 (dez bilhões, novecentos e noventa e três 

milhões, novecentos e noventa e seis mil reais), a ser distribuída da seguinte forma: 



 

I - R$ 9.577.254.000,00 (nove bilhões, quinhentos e setenta e sete 

milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil reais) do Orçamento Fiscal; e 

II - R$ 1.416.742.000,00 (um bilhão, quatrocentos e dezesseis 

milhões, setecentos e quarenta e dois mil reais) do Orçamento da Seguridade Social. 

Parágrafo único.  O valor de R$ 592.515.000,00 (quinhentos e noventa 

e dois milhões, quinhentos e quinze mil reais) incorporado na receita total prevista no caput 

deste artigo é definido como receita intraorçamentária por se tratar de operações entre órgãos 

integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social. 

Art. 3º A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente, e 

das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observado o seguinte 

desdobramento: 

 Em R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

 1.0 - RECEITAS CORRENTES 10.538.946

      - Receita Tributária 5.100.759

      - Receita de Contribuição 294.784

      - Receita Patrimonial 51.526

      - Receita Agropecuária 3.000

      - Receita Industrial 13.475

      - Receita de Serviços 147.727

      - Transferências Correntes 4.779.758

      - Outras Receitas Correntes 147.917

 2.0 - RECEITAS DE CAPITAL 1.129.756

      - Operação de Crédito 474.383

      - Alienação de Bens 16.724

      - Transferências de Capital 616.618

      - Outras Receitas de Capital 22.031

 3.0 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 592.515

       - Receita de Contribuição Patronal 592.515

 4.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (1.267.221)

TOTAL 10.993.996



Parágrafo único. Durante o exercício financeiro de 2013, a receita 

poderá ser alterada até o nível de subalínea, conforme a necessidade de adequá-la à sua 

efetiva arrecadação. 

Seção II 
Fixação da Despesa  

Art. 4º A despesa, fixada no mesmo valor da receita estimada, é de R$ 

10.993.996.000,00 (dez bilhões, novecentos e noventa e três milhões, noventa e seis mil 

reais), compreendendo: 

I - R$ 7.794.851.000,00 (sete bilhões, setecentos e noventa e quatro 

milhões, oitocentos e cinquenta e um mil reais) do Orçamento Fiscal; e 

II - R$ 3.199.145.000,00 (três bilhões, cento e noventa e nove 

milhões, cento e quarenta e cinco mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.  

Parágrafo único.  As despesas totais dos órgãos e entidades 

compreendidos nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão realizadas segundo a 

discriminação constante nos Programas de Trabalho estabelecidos no Anexo II desta Lei, 

apresentando o seguinte desdobramento:  

I - da despesa por categoria econômica: 

Em R$1.000,00 
I -  DESPESAS CORRENTES 8.851.576 
 a. Pessoal e Encargos Sociais 5.616.294 
 b. Juros e Encargos da Dívida 142.579 
 c. Outras Despesas Correntes 3.092.703 
II -  DESPESAS DE CAPITAL 2.016.761 
 a. Investimentos 1.415.473 
 b. Inversões Financeiras 350.977 
 c. Amortização da Dívida  250.311 
III -  RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.659 
 TOTAL 10.993.996 

II - da Despesa por Poder e Órgão: 

 

 

 

 



Em R$ 1.000,00 

PODER/ÓRGÃO 
RECURSOS 

DO 
TESOURO 

RECURSOS 
OUTRAS 
FONTES 

TOTAL 

PODER LEGISLATIVO 309.777 809 310.586 
Assembleia Legislativa 236.880 - 236.880 
Fundação Djalma Marinho 8.848 - 8.848 
Tribunal de Contas 64.049 809 64.858 
PODER JUDICIÁRIO 769.503 31.866 801.369 
Tribunal de Justiça 769.503 31.866 801.369 
MINISTÉRIO PÚBLICO 221.707 5.632 227.339 
Procuradoria-Geral da Justiça 221.707 5.632 227.339 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 16.295 1.301 17.596 
Defensoria Pública do Estado 16.295 1.301 17.596 
PODER EXECUTIVO 6.413.891 3.223.215 9.637.106 
Consultoria-Geral do Estado 1.252 - 1.252 
Procuradoria-Geral do Estado 33.751 283 34.034 
Assessoria de Comunicação Social 21.373 - 21.373 
Controladoria-Geral do Estado 4.333 - 4.333 
Gabinete Civil do Governador do Estado 29.785 65 29.850 
Departamento Estadual de Imprensa - 13.500 13.500 
Vice Governadoria 2.133 - 2.133 
Polícia Militar 537.027 - 537.027 
Secretaria de Estado da Administração e dos 
Recursos Humanos 99.622 24.063 123.685 

Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado do RN 251.917 896.988 1.148.905 

Companhia de Processamento de Dados 57.291 3.593 60.884 
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária 
e da Pesca 27.548 59.398 86.946 

Instituto de Assistência Técnica e Extensão 
Rural 98.267 69.980 168.247 

Empresa de Pesquisa Agropecuária 10.390 12.000 22.390 
Central de Abastecimento 5.967 6.750 12.717 
Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do 
Estado do RN 4.662 6.953 11.615 

Secretaria de Estado da Educação e Cultura 1.233.641 285.788 1.519.429 
Fundação José Augusto 27.866 16.730 44.596 
Fundação Universidade do Estado do RN 200.160 17.678 217.838 
Instituto de Educação Superior Presidente 
Kennedy 1.100 1.000 2.100 

Secretaria de Estado do Planejamento e das 
Finanças 431.058 123.639 554.697 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico 231.576 1.074 232.650 

Junta Comercial do Estado - 5.144 5.144 
Instituto de Pesos e Medidas - 5.932 5.932 
Fundação de Apoio à Pesquisa do RN 9.315 23.659 32.974 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 
Defesa Social 256.940 32.860 289.800 



Secretaria de Estado da Tributação 198.322 24.524 222.846 
Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania 84.276 51.673 135.949 
Secretaria de Estado da Saúde Pública 991.940 440.727 1.432.667 
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura 35.356 256.301 291.657 
Departamento de Estradas de Rodagem do RN 28.620 178.151 206.771 
Departamento Estadual de Trânsito - 101.000 101.000 
Agência Reguladora de Serviços Públicos 1.468 1.330 2.798 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação 
e da Assistência Social 51.306 45.342 96.648 

Fundação Estadual da Criança e do Adolescente 36.486 5.180 41.666 
Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 9.052 38.000 47.052 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos 17.195 309.272 326.467 

Instituto da Gestão das Águas do RN 1.689 176 1.865 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - 106.426 106.426 

Secretaria do Estado do Turismo 13.101 30.136 43.237 
Empresa Potiguar de Promoção Turística 3.985 1.565 5.550 
Recursos Sob Supervisão da Secretaria do 
Planejamento e das Finanças 1.186.543 - 1.186.543 

Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e 
Apoio à Reforma Agrária 6.812 24.000 30.812 

Corpo de Bombeiros Militar 42.117 1.385 43.502 
Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer 2.990 950 3.940 
Reserva de Contingência 125.659 - 125.659 

TOTAL 7.731.173 3.262.823 10.993.996

Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração Pública, 

poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas 

subordinadas ao mesmo Órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às 

unidades orçamentárias, consoante o disposto no art. 14, parágrafo único, da Lei Federal n.º 

4.320, de 17 de março de 1964. 

CAPÍTULO III 
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

Seção I 
Fontes de Financiamento 

Art. 6º O Orçamento de Investimento das Empresas Públicas e das 

Sociedades de Economia Mista do Estado do Rio Grande do Norte estima as fontes e fixa os 

investimentos para o exercício financeiro de 2013, em R$225.594.000,00 (duzentos e vinte e 

cinco milhões quinhentos e noventa e quatro mil reais), conforme o Anexo III desta Lei. 



Art. 7º As fontes de financiamento da despesa do Orçamento de 

Investimento decorrerão da arrecadação própria de receitas e de outras fontes conforme o 

seguinte desdobramento: 

Em R$ 1.000,00 
I -  GERAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS 133.916
II -  RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 a. Tesouro Estadual 
 b. Demais Fontes 
III -  OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO 
 a. Internas 
 b. Externas 
IV -   OUTRAS FONTES 91.678
V -  TOTAL 225.594

Seção II 
Fixação da Despesa 

Art. 8º  A aplicação dos recursos do orçamento de  investimento serão 

realizados segundo a discriminação por órgão e função constantes no Anexo III, conforme a 

seguinte descriminação: 

I - Investimento por Órgão: 

Em R$ 1.000,00 
I -  SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS 

FINANÇAS 
 a. Agência de Fomento do RN (AGN)     8.000
 b. Empresa Gestora de Ativos do Rio Grande do Norte 

(EMGERN) 
1.000

II -  SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

 a. Companhia Potiguar de Gás (POTIGÁS) 6.630
III -  SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 
 a. Companhia de Águas e Esgotos do RN (CAERN) 209.964

IV -  TOTAL 225.594

II - Investimento por Função: 

Em R$ 1.000,00 

FUNÇÃO                                                                                 Recursos Outras Fontes 
Administração                                                                                                     9.000      
Saneamento                                                                                                        209.964 
Comércio e Serviços                                                                                              6.630 
TOTAL                                                                                                              225.594 

CAPÍTULO IV 



AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES E PARA 
REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Seção I 
Autorização para Abertura de Créditos Suplementares 

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado na forma do art. 167, V a 

VIII, da Constituição Federal, e nos termos do art. 42 da Lei 4.320/64, a abrir créditos 

suplementares, durante o exercício financeiro do ano de 2013 ao seu orçamento, até o limite 

correspondente a 15% (quinze por cento) do total das despesas fixadas no Programa de 

Trabalho constante dos Anexos II e III desta Lei. 

Parágrafo único.  Para fins de apuração do limite a que se refere o 

caput deste artigo, não serão computados os valores correspondentes aos créditos 

suplementares provenientes do excesso de arrecadação das Receitas Próprias do Tesouro 

Estadual, que serão incorporados, no momento de sua verificação, aos Orçamentos dos 

Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, inclusive do Tribunal de Contas, e do Ministério 

Público, nas mesmas proporções previstas nesta Lei. 

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 

suplementares, durante o exercício financeiro do ano de 2013, para alterar a regionalização 

definida no Programa de Trabalho constante do Anexo II. 

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 

suplementares, durante o exercício financeiro do ano de 2013, de recursos oriundos de 

operações de créditos autorizadas e/ou contratadas durante o exercício, de convênios 

colocados à disposição do Estado pela União, e de receitas próprias da Administração Indireta 

e Fundos, cujos recursos têm destinação específica, sem considerá-los no limite estabelecido 

no caput, do art. 9º, desta Lei. 

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 

suplementares destinados ao pagamento das despesas com pessoal e encargos sociais, 

educação e saúde, nos termos do art. 43, § 1º, I, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964. 

Seção II 
Autorização para a Realização de Operações de Antecipação de Receita Orçamentária 

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, durante o 

exercício financeiro de 2013, operações de antecipação de receita orçamentária até o limite de 



2% (dois por cento) sobre a receita corrente líquida calculada na forma do art. 2º, IV, b e c, §§ 

1º e 3º, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF). 

Parágrafo único.  Como garantia das operações de antecipação de 

receita orçamentária, o Poder Executivo poderá oferecer o produto da arrecadação dos 

impostos previstos no art. 155, o produto da participação nos impostos federais, prevista nos 

arts. 157 e 159, I, a, e II, todos da Constituição Federal, bem como ofertar outros bens na 

forma da legislação pertinente. 

Art. 14. O Poder Executivo expedirá normas necessárias à 

compatibilização da execução dos orçamentos de que trata a presente Lei, mediante a 

Programação Financeira para 2013, que fixará limites e medidas imprescindíveis a manter os 

dispêndios compatíveis com as receitas, a fim de atender às prescrições dos arts. 8º e 9º da Lei 

Complementar Federal n.º 101/00, bem como do previsto no art. 52 da Lei Estadual n.º 

9.648/12. 

Parágrafo único. As normas, limites e medidas de que trata o caput 

desse artigo serão publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), assim como serão 

disponibilizadas na página eletrônica da Secretaria do Estado de Planejamento e das Finanças 

(SEPLAN). 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2013. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal,     de                     de 

2012, 191º da Independência e 124º da República. 

 

 
 


