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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
LEI DE DlRETRlZES OR<;:AMENTARIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS

LDO 2018

ARF (LRF, art, 4°, § 3°) RS 1,00
FJlCAIS

Aumento de Salario Minimo que possa gerar
impacto nas despesas com pessoal.
Epidemias, enchentes e outras siruacoe de
calamidade

R$ 700.000,00 Abertura de credito adicionais a partir da
Re erva de Contingencia

R$ 200.000,00 Contigenciameoto de despesas R$ 700.000,00

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.540/0001-04 PIIIEFEITUIitA
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ESTADO 00 CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Anexo I
Metas e Prioridades

1. Prornocao de politicas publicas visando a melhoria dos indicadores municipais (IDH,
mortalidade, natalidade, renda, condicoes medico-sanitarias, analfabetismo)
2.Ampliayao da oferta de unidades de saude
3.Ampliayao da oferta de unidades de assistencia social
4.Ampliayao da oferta de unidades de educacao, cultura e desporto
5.Fomento as atividades de microempreendedores individuais
6.Valorizayao do servidor publico
7.Readequayao da estrutura municipal de educacao, saude e assistencia social
8.Melhoria na rede viaria municipal
9.Melhoria da infra estrutura hidrica
10.Melhoria sistema de sanearnento basico municipal
l l.Criacao de Fundos Municipais de fomento ao desenvolvimento Municipal
12.Melhoria na infra estrutura urbana
13. Criacao e insercao de pessoas com vulnerabilidades em programas sociais
14.Requalificar espaco publicos (predios, pracas, parques, jardins)
15.Promover acoes e orgaos de transparencia municipal
16.Melhoria na infra estrutura zona rural
17.Criar programas visando desenvolvimento agrario e preservacao do meio ambiente
18.Revisar PIanos e Leis Municipais
19.Garantir a implantacao e funcionamento dos Conselhos Municipais
20.Promover mecanismos de aperfeicoamento e modernizacao da adrninistracao e gestae
Publica
21.Garantia e Promocao dos Direitos Hurnanos

Observacao: As prioridades ora relacionadas poderao ser revisadas e agregados novos
projetos, devido ao acrescimo e/ou alteracao de metas da Administracao.

Rua: Jose Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.540/000 1-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

MUNIciPIO DE PEDRA BRANCA
LEI DE DIRETRlZES OR<;AMENT ARIAs

ANEXO DE MET AS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRJGATORIAS DE CARATER CONTINUADO

LDO 2018

R$ milhares

SEM PREVlSAO DE AUMENTOAumento Permanente da Receita
(-) Transferencias Constitucionais

Transferencias ao FUNDEB

Rua: Jose Joaquirn de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.540/0001-04
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MUNICiPIO DE PEDRA BRANCA
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS

ANEXO DE MET AS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSACAO DA RENUNCIA DE RECEITA

LDO 2018

AMF - Tabela 8 (LRF art 4° § 2° inciso V) RS milhares. .. .
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PREFETIURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Receitas de Contribuicoes - Intra-

AO DA RECEIT A

Rua: Jose Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444

»<>: CNPJ: 07.726.540/0001-04



ESfADO 00 cEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES OR<;:AMENT ARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS DE RECEITA
LOO 2018

Receita Tributaria

AMF - Demonstrative (LRF)

Receita de
Receita Patrimonial

Transferencias Correntes

Rua: Jose Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
«: Telefone: (88) 3515-2444
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PREFETIURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

MUNICjplO DE PEDRA BRANCA
LEI DE DIRETRlZES ORCAMENTAruAS

ANEXO DE MET AS FISCAIS
ORIGEM E APLlCA<;:AO DOS RECURSOS OBTIOOS COM A ALlENA<;:AO DE ATIVOS

LDO 2018

AMF - Dernonsrrativo V (LRF an 4° § 2° inciso III) R$ milhares, , ,

• a"AS .... .6............... 2016 2015 2014
RECEIT AS DE CAPITAL - ALlENACAo DE ATIVOS (I) 0 0 0

Alienacao de Hens M6veis
Alienacao de Bens Im6veis 0 0 0

.' ' ' :' , : 2016 .;_" '11 .~<4
APLlCACAO DOS RECURSOS DA ALiENACAOD E ATIVOS 0 0 0(II)

DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0
lnvestimentos 0 0 0
InversOes Financeiras

Amortizacao da Divida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES

0 0 0PREVIDENCIARIOS
Regime Geral de Previdencia Social
Regime Pr6prio de Previdencia dos Servidores

2016-
VALOR (Ill) o

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.540/0001-04 ,.AEFE,TURA
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ESTADO 00 CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

MUNICiPIO DE PEDRA BRANCA
U:.I DE DLRETRlZES OR<;AMENTARlAS

ANEXO DE METAS FISCAlS
EVOLUC;:AO 00 PATRIM<>NIO LiQUIOO

LDO 2018

Patrimonio Capital
Re ervas
Resultado Acumulado

RS milharcs

72.549 63.359 0,00
0,00
0,00

2015

63.359

Rua: Jose [oaquirn de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444

CNPJ: 07.726.540/0001-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LEI DE DlRETRlZES OR(:AMENT ARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCjCIOS ANTERIORES
LDO 2018

ESPECIPlC.M:iO

AMF· Demonstrativo III LRF, art. 4°, § 2°, inciso I

Receita Total
Receitas Prirnarias (I)
Despesa Total
Despesas Prirnarias (II)
Resultado Primario (III) = (I . Il)
Resultado Nominal
Divida Publica Consolidada

Receita Total
Receitas Primarias (I)
Despesa Total
Despesas Primaries (II)
Resultado Prirnario (TIl) = (I . II)
Resultado Nominal
Divida Publica Consolidada
Divida Consolidada ida

o
01-----1

o
I-------l

o
o
o ~~~---~-~

o
o

o
o

'------'

o
o ~----

Exercicio x 7%

Metodologia de Calculo dos Valores Constantes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LEI DE DIRETRlZES OR<;:AMENT.ARIAS
ANEXO DE MET AS FISCATS

AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCiclO ANTERIOR
LDO 2018

AMF - Demonstrative II (LRF, art 4°, § 2°, inciso I) R$ rnilhares

1- Melli PIwiItM 0- .............. VII'ia9Io (D -I) IISPICIDCAc.lO _2016 %PlB _2016
"PIB

~~) " j(at (It) (b) I (a) • 100
Receita Total 99.761 - 80.779 - -IR.982 -19.03
Receita Fiscal (J) 99.761 - 80.779 - -IR.982 -19,03
Despesa Total 99.761 - 73.811 - -25.950 -26,01
Despesa Fiscal (II) 99.761 - 73.811 - -25.950 -26.01
Resultado Primario (III) = (I - 11) ° - 6.968 - 6.968 0,00
Resultado Nominal ° - 6.968 - 6.968 0,00
Divida Publica Consolidada ° - ° -
Divida Consoli dada Liquida - ° -
Nota:
Receita Fiscal = Receita Total- Receitas Financeiras

De pesa Fiscal = De pesa Total- Despesa de Arnortizacao de Divida

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.540/0001-04 PREFEITURA

PEDRA BRANCA
(J:{$('(t:l€ OIW cra«.t ('0>' 0 I'0IO-



FSfADO 00 cEARA
PREFETIURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARlAS
ANEXO DE MET AS FISCAIS

METAS ANUAIS
LDO 2018

AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4°, § I") RS milhares
2017 I... 2019 .. ~: .

~c1o ... .' Velor )..or II "Pm :'-~; ., ....;
I' ~'fIB

I- Valor eon.. (II'Pm) '-I. v.,. ~,~;.~• .• > &:-..... ~_I II I' ec.-I I
" ~...~ t') • X 100 .;~

Receita Total 99.761 106.744 106.744 106.744 114.216 114.216 114.216 122212 130.766
Receitas Primaries (I) 99.761 106.744 106.744 106.744 114.216 114.216 114.216 122212 130.766
Despesa Total 99.761 106.744 106.744 106.744 114.216 114.216 114.216 122212 130.766
Despesas Primaries (II) 99.761 106.744 106.744 106.744 114.216 114.216 114.216 122212 130.766
Resultado Primario (III) = (I - II) 0 o - 0 o - 0 o -
Resultado Nominal 0 o - 0 o - 0 o -
Divida Publica Consolidada 0 o - 0 o - 0 o -
Dlvida Consolidada Liquida 0 o - 0 o - 0 o -

(I) taxa de crescimento nominal constante 7%
(2) variacao do PIB constante

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CEo63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.54010001-04 P"EFEITURA
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PREFETIURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EDIT AL DE PUBLICA<;AO

o PREFEITO DO MUNICiPIO DE PEDRA BRANCA/CEARA, Sr. Antonio Gois

Monteiro Mendes, no uso da cornpetencia que the confere 0 Art. 28, Inciso X, da

Constituicao do Estado do Ceara, e Lei Municipal N° 062/99, de 19 de Abril de 1999,

RESOLVE PUBLICAR, mediante afixacao no Flanel6grafo da Prefeitura Municipal de

Pedra Branca, A LEI N° 681 DE 11 DE JULHO DE 2017, nos termos da recornendacao

inserta na decisao do Superior Tribunal de Justica - STJ, proferida no Recurso Especial n"

105.232 (96/0056484-5/CEARA), tendo em vista a ausencia de Diario Oficial nesta

municipalidade.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

Paco Municipal da Prefeitura de Pedra Branca - CE, aos 11 de Julho de 2017.

Antonio Gois Monteiro Mendes

Prefeito de Pedra Branca

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.540/000 1-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

§ 1Q A contabilidade registrara todos os atos e os fatos relativos a gestae orcamentario-
financeira, independentemente de sua legalidade, sem prejuizo das responsabilidades e
demais consequencias advindas da inobservancia do disposto no caput deste artigo.

Art. 39 - 0 Poder Executivo utilizara 0 sistema eletronico de processamento de dados em
meio magnetico para escrituracao e apresentacao de materia contabil relativa a execucao
orcamentaria, financeira e patrimonial, inclusive para fazer prova junto aos orgaos de
fiscalizacao com relacao a sua obrigacao mensa! e/ou anual de prestar contas c procedendo
as movimentacoes contabeis, registros dos seus controles intemos e 0 reforco orcamentario
as dotacoes ate seu respectivo montante, utilizando 0 sistema eletronico computadorizado.

Art. 40 - Aplica-se a esta Lei as demais disposicoes da Lei n. 4320/64 e Lei
Complementar 10112000, das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional-STN e Norrnas
Brasileiras de Contabilidade-CFC.

Art. 41 - Sao instrumentos de transparencia da gestae fiscal, aos quais sera dada ampla
divulgacao, inclusive em meios eletronicos de acesso publico: os planos, orcamentos e leis
de diretrizes orcamentarias; as prestacoes de contas; 0 relatorio resumido da execucao
orcamentaria; 0 relatorio de gestae fiscal.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Paco Municipal da Prefeitura de Pedra Branca - CE, aos II de Julho de 2017 .

. ~
Antonio Gois Monteiro Mendes

Prefeito de Pedra Branca

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.54010001-04
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Paragrafo Unico - 0 setor competente, ap6s a publicacao da Lei Orcarnentaria Anual,
divulgara, para efeito das contas de gestae, fundos e entidade que integram os orcamentos,
o seguinte:

I. fontes de recursos para atender aos programas de trabalho;
II. quadros demonstrativos da especificacao dos programas de trabalhos;
III. quadros demonstrativos da natureza de despesa, detalhada no minima por

elemento;
1V. quadro dos valores das cotas bimestrais;
V. quadro do cronograma de desembolso financeiro.

Art. 35. Fica 0 Poder Executivo autorizado a adequar, justificadamente, mediante decreto,
os c6digos e atributos de atividades, projetos e operacoes especiais consignados na Lei
Orcamentaria de 2018 e em creditos adicionais aos constantes da Lei do Plano Plurianual -
PPA, em caso de erro material de ordem tecnica ou legal.

Art. 36 - Ocorrendo mudanca de moeda, extincao do indexador, dolarizacao da moeda
nacional, mudanca na politica salarial, corte de casas decimais, e qualquer outra ocorrencia
no Sistema Monetario Nacional, fica 0 Poder Executivo Municipal, atraves de Decreto,
autorizado a adequar os sistemas orcamentario, financeiro e patrimonial it estas
modificacoes, os quais terao seus valores corrigidos imediatamente, para que 0 equilibrio
dos referidos sistemas seja conservado, e estes nao sofram prejuizo manifesto capaz de
inviabilizar, ternporaria ou definitivamente a continuidade do funcionamento da rnaquina
administrativa.

Art. 37. A eXeCUy80da Lei Orcarnentaria de 2018 e dos creditos adicionais obedecera aos
principios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiencia na Adrninistracao Publica.

Art. 38. A despesa nso podera ser realizada se nao houver comprovada e suficiente
disponibilidade de dotacao orcamentaria para atende-la, sendo vedada a adocao de
qualquer procedimento que viabilize a sua realizacao sem observar a referida
disponibilidade.

Rua: Jose Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444

___..__.___ CNPJ: 07.726.540/0001-04
PREFEITURA

PEDRA BRANCA
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janeiro do exercicio a que se refere a presente Lei, serern incorporados as rubricas
orcarnentarias a qualquer dia do exercicio durante a execucao orcamentaria, procedendo-se
as devidas alteracoes nos valores das rubricas da Receita de forma a manter 0 equilibrio
orcamentario.

Art. 30 - A Fazenda Municipal mantera registro atualizado dos inadimplentes, os quais
serao impedidos de participar de licitacao ou contratar com 0 Municipio, sendo vedado 0

encontro de contas no ato do pagamento a qualquer credor.

Art. 31 - A transferencia de recursos referentes aos duodecimos a Camara Municipal
obedecera as disposicoes estabelecidas para as demais contas de gestae e, sera liberado ate
o dia 20 de cada mes durante a execucao orcamentaria, ern percentual ate 0 limite de que
trata a Emenda Constitucional 58/2009 e na proporcao fixada no Orcamento Municipal.

Paragrafo Unico - Para efeito na base de calculo das transferencias de recursos que 0

Municipio esteja obrigado a efetuar, excluem-se as receitas com destinacao especifica,
provenientes de transferencias, repasses, arrecadacao, convenios, ajustes ou acordos e
demais disposicoes da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC n. 101/00, para a obtencao da
receita geralliquida.

Art. 32 - A partir do dia 1O(dez) de janeiro de 2018, 0 municipio podera contratar
operacoes de creditos intemas por antecipacao de receita destinada a atender a
insuficiencia de caixa, a qual devera ser quitada, com juros e outros encargos incidentes,
ate 0 dia 10 (dez) de dezernbro de 2018, observadas as disposicoes da Lei de
Responsabilidade Fiscal- LC N.O 10112000.

Art. 33 - 0 projeto de Lei Orcamentaria Anual sera apreciado nos prazos e condicoes da
Constituicao Estadual do Ceara.

Paragrafo-unico. Se 0 projeto de lei orcamentaria nao for aprovado pela Camara nos prazos
legais, ate 31 de dezembro de 2017, a programacao dele constante pod era ser executada
pelo Poder Executivo, na sua proporcao mensal, ate a aprovacao pelo Poder Legislativo.

Art. 34 - 0 Poder Executivo publicara, no prazo maximo de 30 (trinta) dias da data de
publicacao da lei orcamentaria anual, os quadros de detalhamento da despesa, por orgao e
unidade orcarnentaria integrantes do orcamento fiscal e da seguridade social, a categoria
econornica, 0 grupo de despesa, a modalidade de aplicacao por elernento de despesa;

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444

~ CNPJ: 07.726.54010001-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

I - a disponibilidade de caixa constara de registro proprio, de modo que os recursos
vinculados a orgao, fundo ou despesa obrigat6ria fiquem identificados e escriturados de
forma individualizada;
II - a despesa e a aSSUDyaOde compromisso serao registradas segundo 0 regime de
cornpetencia, apurando-se, em carater complementar. 0 resultado dos fluxos financeiros
pelo regime de caixa;
III - as demonstracoes contabeis compreenderao, isolada e conjuntamente, as transacoes e
operacoes de cad a orgao, fundo ou entidade da adrninistracao direta, autarquica e
fundamental, inclusive empresa estatal dependente;
IV - as receitas e as despesas previdenciarias serao apresentadas em demonstrativos
financeiros e orcamentarios especificos;
V - as operacoes de credito, as inscricoes em Restos a Pagar e as demais formas de
financiamento ou assuncao de compromissos junto a terceira, deverao ser escrituradas de
modo a evidenciar 0 montante e a variacao da divida publica no periodo, detalhando, pelo
menos, a natureza e 0 tipo de credor;
VI - a demonstracao das variacoes patrimoniais dara destaque a origem e ao destino dos
recursos provenientes da alienacao de ativos.

§ 10
- 0 Municipio rnantera sistema de custos que permita a avaliacao e 0

acompanhamento da gestae orcamentaria, financeira e patrimonial.

Art. 29 - No projeto de lei orcamentaria, as receitas e as despesas serao orcadas a precos
de julho do corrente exercicio.

§ 10
- Os creditos especiais abertos integrarao 0 universo orcamentario do exercicio,

podendo ser suplementados, parcial ou totalmente, atualizados monetariamente.

§ 20
- Os valores da receita e da despesa apresentados no projeto de lei serao atualizados na

lei orcamentaria para precos de janeiro de 2018, utilizando a variacao de Indice Geral de
Precos do Mercado - IGP-MlFGV ou outro estabelecido para correcao dos limites das
licitacoes, no periodo compreendido entre os meses de agosto e dezembro de 2017,
incluidos os meses extremos do mesmo, quando verificado 0 percentual inflacionario
acima de 10% (dez por cento).

§ 30
- Os valores resultantes da atualizacao monetaria na forma do disposto no paragrafo

anterior, desde que convenientes ao interesse da administracao poderao, a partir de 31 de

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444

~ CNPJ: 07.726.540/0001-04
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compreendido entre 0 ultimo aumento e a concessao, desde que nao seja inferior a 12
(doze) meses, e observado 0 limite do "caput" deste artigo.

Paragrafo Segundo - Fica 0 Poder Executivo autorizado a realizar Concurso publico, para
fins de ocupacao de vagas surgidas, para recompor 0 quadro efetivo de servidores ou para
atender necessidade da Administracao.

Art. 26 - Nao sera aprovado projeto de lei, que conceda ou amplie incentivo, isencao ou
beneficio, de natureza tributaria ou financeira, sem que se apresente a estimativa da
renuncia de receita correspondente.

Paragrafo unico - A lei mencionada no caput deste artigo somente entrara em vigor apos 0

cancelamento de despesas em identico valor.

Art. 27 - E vedado ao Municipio durante a execucao orcamentaria do exercicio a que se
refere a presente lei e apos lancamento da obrigacao tributaria e respectiva notificacao, sem
previa autorizacao legislativa:

I. conceder anistia ou reducao de imposto ou taxas;
II. prorrogar 0 prazo de pagamento da obrigacao tributaria;
III. deixar de cobrar os acrescirnos por atraso de pagamento;
TV. aumentar 0 numero de parcelas;
V. proceder ao encontro de contas;
VI. efetuar a compensacao da obrigacao de recolher rendas ou receitas com direito de

credito contra a Fazenda Municipal.

Paragrafo unico - os valores dos impostos e taxas poderao ser atualizados monetariamente
e cobrados, observado 0 seguinte:

I. 0 valor venal dos bens imoveis junto ao mercado de imoveis; e,
11. os custos operacionais dos services postos a disposicao dos contribuintes e

executados as custas do erario municipal.

Art. 28 - Alem de obedecer as demais normas de contabilidade publica, a escrituracao das
contas publicas observara as seguintes:

Rua: Jose [oaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63630-000
Telefone: (88) 3515-2444
CNPJ: 07.726.540/0001-04
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II. da contribuicao para 0 plano de seguridade social do servidor, que sera utilizada,
para despesas no ambito dos encargos previdenciarios da Uniao e,

III. do orcamento geral.

Paragrafo unico - A destinacao de recursos para atender a despesas com acoes e services
publicos de saude e de assistencia social obedecera ao principio da descentralizacao,

Art. 23 - 0 orcarnento da seguridade social discriminara as dotacoes relativas as acoes
descentralizadas de saude e assistencia social, em categorias de prograrnacao especificas
dos orgaos e unidades orcarnentarias.

Art. 24 - Todas as despesas relativas it divida publica municipal, e as receitas que
atenderao, constarao da Lei Orcarnentaria Anual.

§ 1° - Os Restos a Pagar processados e os encargos e despesas compromissadas a pagar ate
o final do exercicio de 2018, nao poderao exceder as disponibilidades de caixa na
consolidacao das contas no ate do encerramento do exercicio, estendendo-se a mesma
obrigacao as disponibilidades de caixa dos recursos dos Fundos Especiais e respectivas
obrigacoes financeiras conforme resultados apurados, separadamente, em suas
contabilidades, conforme estabelece 0 § unico do art. 8° da LC n° 10112000.

§ 2° - 0 pagamento da despesa publica ocorrera, no maximo, em 30 (trinta) dias ap6s sua
liquidacao, sendo vedada sua antecipacao ou inversao da ordem crono16gica de pagamento.

§ 3° - Ate 0 encerramento do expediente do ultimo dia util do mes de dezembro de 2018, os
saldos nao aplicados de recursos do Municipio, transferidos ao Poder Legislativo e as
contas de gestae ou instituicoes conveniadas, deverao ser computados a Fazenda Municipal
para efeito de consolidacao das contas, sob pena de inscricao e registro do gestor na conta
Diversos Responsaveis, e comunicacao aos orgaos de controle extemo, excluidos os saldos
dos fundos especiais, observados 0 disposto nesta Lei, podendo ainda, serem considerados
antecipacao de repasse no caso do Poder Legislativo.

Art. 25 - No exercicio financeiro de 2018, as despesas com pessoal ativo e inativo, dos
dois Poderes do Municipio observarao 0 limite estabelecido na Lei Complementar n°.
10112000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paragrafo Primeiro - Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a proceder
ajuste de vencimentos aos seus servidores ate 0 limite da inflacao ocorrida no periodo
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destinacao da dotacao para financiarnento da abertura de creditos adicionais, incluindo-se
nesses as alteracoes e adequacoes decorrentes de insuficiencia de dotacao orcamentaria.

Art. 20 - Na programacao a cargo do Setor de Financas/ Administracao incluir-se-ao as
dotacoes destinadas a atender as despesas com:

I. pagamento da divida interna; e
II. pagamentos dos precatorios;

§ 1° - As demais Secretarias incluirao dotacoes destinadas a manutencao dos services
anterionnente criados e para aquisicao de bens de capital, necessaries ao perfeito
funcionamento e operacionaJidade de suas atribuicoes e cornpetencias administrativas,
subordinadas as respectivas contas de gestoes sobre as quais responsaveis prestarao contas
regulares.

§ 2° - Os programas de Educacao, e os de Saude, a conta dos respectivos fundos especiais,
poderao ser suplementados, e efetuadas as transposicoes de dotacoes que se fizerem
necessaries, utilizando recursos orcamentarios dos mesmos programas, destinados a
agilizar 0 processo de aplicacao, do cumprimento das obrigacoes constitucionais e, para
manutencao dos efeitos da descentralizacao oryamentana-administrativa-financeira,
observadas as decisoes dos respectivos conselhos municipais sobre as reais necessidades a
respeito da movirnentacao orcarnentaria, financeira e patrimonial no exercicio.

Art. 21 - 0 sistema de controle interno gravara na conta "Diversos Responsaveis", com 0

registro em livro proprio e mensalmente, em nome do respectivo gestor, 0 valor global dos
recursos liberados e aplicados com prestacao de contas irregular, para atendimento ao
disposto no art. 70 da Constituicao Federal e os arts. 80 e seus §§ e os arts. 81, 83, 84 e do
87 a 90 e 93 do Decreto-Lei n." 200/67 , de 25/02/67.

Art. 22 - 0 orcamento da seguridade social compreendera as dotacoes destinadas a atender
as acoes de saude, previdencia e assistencia social e obedecera ao disposto nos arts. 194,
195, 196, 200, 206 e 212, § 4°, da Constituicao, e contara, dentre outros, com recursos
provenientes:

I. das receitas proprias dos orgaos, fundos e entidades que integram, exclusivamente,
este orcarnento;
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§ 3° - Cabera ao orgao transferidor do Municipio:

I. a exigencia de indicacao compromissada de urn preposto coordenador do programa;
e,

II. acompanhar a execucao das sub-atividades ou subprojetos desenvolvidos com os
recursos transferidos.

§ 4° - As transferencias previstas neste artigo serao feitas mediante apresentacao de plano
de trabalho, devendo 0 empenho ocorrer ate a data da assinatura do respectivo acordo,
convenio, ajuste ou instrumento congenere, e os demais registros proprios nas datas da
ocorrencia dos fatos correspondentes.

§ 5° - 0 disposto deste artigo aplica-se igualmente a concessao de emprestimo,
financiamento ou aval pelo Municipio autorizado por lei, inclusive suas autarquias,
fundacoes, ernpresas publicas e sociedades de economia mista em que 0 Municipio, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital.

§ 6° - A destinacao de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de
pessoas fisicas ou deficits de pessoas juridicas devera ser autorizada por lei especifica,
atender as condicoes estabelecidas nesta lei e estar prevista no orcarnento ou em seus
creditos adicionais, ate 0 limite de dez por cento da receita corrente liquida.

§ 7° - Na concessao de credito a pessoa fisica, ou juridica que nao estejam sob 0 controle
direto ou indireto, os encargos financeiros, cornissoes e despesas congeneres nao serao
inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captacao, com 0 mesmo prazo de
arnortizacao estabelecido para 0 Municipio junto a instituicao financeira.

Art. 19 - A lei orcamentaria contera dotacao para reserva de contingencia ate 0 limite
maximo de cinco por cento da receita corrente liquida prevista para 0 exercicio de 2018,
destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, incluindo-se nesses as alteracoes e adequacoes decorrentes de falha de
previsao orcamentaria.

Paragrafo unico. Na hipotese de nao utilizacao da Reserva de Contingencia nos fins

previstos neste artigo ate 30 de Outubro de 2018, 0 Poder Executivo podera dispor sobre a
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Art. 18 - As transferencias de recursos do Municipio, consignadas na Lei Orcarnentaria

Anual, para as instituicoes, a qualquer titulo, inclusive auxilios financeiros e contribuicoes,

serao realizadas exclusivamente mediante convenio, acordo, ajuste ou outros instrumentos

congeneres, na forma da legislacao vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de recursos

originarios da reparticao de receitas previstas em legislacao especifica, as reparticoes de

receitas tributarias, as operacoes de creditos para atender a estado de calamidade publica,

legalmente conhecido por ate do Poder Executivo, e dependerao da comprovacao por parte

da unidade beneficiada, no ate da assinatura do instrumento original, desde que nao esteja

inadimplente com:

I. 0 fisco da Uniao, inclusive com as contribuicoes de que tratam os arts. 195 e 239 da
Constituicao;

II. as contribuicoes para 0 Fundo de Garantia por Tempo de Services; e
III. a prestacao de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da adrninistracao

publica municipal, atraves de convenios, acordos, ajuste, subvencoes, auxilios e
similares;

IV. fisco do Municipio.

§ 10
- E obrigatoria a contrapartida da instituicao, que pod era ser atendida atraves de

recursos financeiros ou hens e services economicamente mensuraveis e sera estabelecida

de modo compativel com a capacidade da respectiva unidade beneficiada, tendo como

limite maximo:
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I - no caso de material e services:

10% (dez por cento) de contrapartida;

II - no caso equipamentos e obras:

20% (vinte por cento) de contrapartida.

§ 20
- A existencia de contrapartida fixada no paragrafo anterior nao se aplica aos recursos

transferidos pel a Uniao e Estados:

I. oriundos de operacoes de creditos intemas e extemas salvo quando 0 contrato
dispuser de forma diferentes;

II. oriundos de dotacoes de organismos internacionais ou de governos estrangeiros e
de programas de conversao de divida extern a doada para os fins ambientais, sociais,
culturais e de seguranca publica;

III. para atendimento dos programas de educacao fundamental e as acoes incluidas nos
bolsoes de pobreza identificados como areas prioritarias no Programa Comunidade
Solidaria.
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Art. 17 - E vedada a inclusao, na Lei Orcamentaria Anual e em seus creditos adicionais, de
dotacoes a titulo de auxilios ou subvencoes sociais, ressalvadas aquelas destinadas a
entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada, que
preencham uma das seguintes condicoes:

1. sejam de atendimento direto ao publico nas areas de assistencia social, saude, ou
educacao.

II. estejam registradas nos Conselhos Municipais de Assistencia Social , Saude ou
Educacao, dependendo da area de atuacao da entidade;

III. sejam vinculadas a organismos intemacionais de natureza filantropica, institucional
ou assistencial;

IV. atendam ao disposto no art. 204 da Constituicao Federal, no art. 61 do Ato das
Disposicoes Constitucionais Transitorias;

V. ser sediada no Municipio; e,
VI. que assegurem a destinacao de seu patrirnonio a outra instituicao com 0 mesmo fim

e com sede do Municipio, ou ao Poder Publico, no caso de encerramento de suas
atividades.

§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvencoes sociais, a entidade privada sem fins
lucrativos devera apresentar declaracoes de funcionamento regular, emitida nos ultimos 12
(doze) meses por autoridades locais, acompanhando de comprovantes de regularidade com
fisco municipal, estadual e federa.

§ 2° - E vedada, ainda, a inclusao de dotacao global a titulo de subvencoes sociais.

§ 3° - A destinacao de recursos a entidade privada com sede no Municipio para
atendimento as acoes de assistencia social, saude e educacao, serao realizadas por
intermedio de transferencias intergovemamentais, mediante plano de aplicacao indicada a
unidade de medida de desempenho e requerimento do seu titular, devendo sua prestacao de
contas ocorrer ate 0 ultimo dia util do Exercicio a que se ref ere a presente Lei, composta
dos seguintes documentos.
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LX- revisao da legislacao sobre 0 uso do subsolo e do espaco aereo da Cidade;
X - adequacao da legislacao tributaria municipal em decorrencia de alteracoes das normas
estaduais e federais;
XI - rnodernizacao dos procedimentos de adrninistracao tributaria, especial mente quanto ao
uso dos recursos de informatica.

§ 1° - Os projetos de lei que objetivem modificacoes no lmposto Predial e Territorial
Urbano deverao explicitar todas as alteracoes em relacao a legislacao atual, de tal forma
que seja possivel calcular 0 impacto da medida no valor do tributo.

§ 2° - Considerando 0 disposto no artigo 11 da Lei Complementar Federal n" 101, de 2000,
deverao ser adotadas as medidas necessarias a instituicao, previsao e efetiva arrecadacao
de tributos de competencia constitucional do Municipio.

§3°. Podera 0 Municipio se utilizar das prerrogativas do inciso II do § 3° do art. 14 da Lei
Complementar 101100, desde que devidamente comprovadas.

Art. 15 - Alem da observancia das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2° desta
Lei, a Lei Orcarnentaria e seus creditos adicionais somente incluirao subprojetos novos se:

L tiverem side adequadamente contemplados todos os subprojetos em andamento;
II. os recursos alocados viabilizarem a conclusao de uma etapa ou a obtencao de uma

unidade completa.

Art. 16 - Os recursos para compor a contrapartida de emprestimos internos e externos e
para 0 pagamento de sinal, amortizacao, juros e outros encargos, observados os
cronogramas financeiros das respectivas operacoes, nao poderao ter destinacao diversa da
programada, exceto se comprovado documentalmente, erro na fixacao desses recursos.

Paragrafo Unico - Excetua-se do disposto no caput deste artigo a destinacao, mediante a
abertura de credito adicional, de recursos de contrapartida para a cobertura de despesa com
o pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade da sua
aplicacao original.
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02 - Na programacao da despesa na.o poderao ser:

1. fixadas despesas, sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e
legalmente instituidas as unidades executoras;

II. incluidos subprojetos com a mesma finalidade em mais de urn orgao;
III. incluidas despesas a titulo de Investimentos - Regime de Execucao Especial,

ressalvados os cases de calamidade publica formalmente reconhecidos, na forma de
art. 167, § 3°, da Constituicao;

IV. transferidos a outras unidades orcarnentarias de mesmo orgao os recursos recebidos
por transferencia, ressalvados os cases de Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacao, Fundo Nacional de Saude e Repasses da Assistencia Social;

§ 1° - Excetuados os cases de obras cuja natureza ou continuidade fisica na.o perrnitam .0

desdobrarnento, a Lei Orcamentaria Anual na.o consignara recursos a projeto que se
localize em mais de uma unidade orcamentaria .ouque atenda a mais de uma.

§ 2° - 0 total de emendas a proposta orcamentaria na.o podera exceder ao limite da fixacao
dos respectivos volumes das reservas de contingencia de que trata .0 art. 19 desta lei.

Art. 14 - Poderao ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alteracoes
na area da adrninistracao tributaria, observadas, quando possivel, a capacidade econornica
de contribuinte e, sempre, a justa distribuicao de renda:

I - atualizacao da Planta Generica de Valores do Municipio;
II - revisao e atualizacao da legislacao sobre lmposto Predial e Territorial Urbane, suas
aliquotas, forma de calculo, condicoes de pagamento, remissoes .ou compensacoes,
descontos e isencoes;
III - revisao e atualizacao da legislacao sobre taxas pel a prestacao de servicos, com a
finalidade de custear services especificos e divisiveis colocados a disposicao da populacao;
IV - revisao e atualizacao da legislacao sobre a contribuicao de melhoria decorrente de
obras publicas;
V - revisao da legislacao referente ao Imposto sobre Services de Qualquer Natureza;
VI - revisao da legislacao aplicavel ao Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos e de Bens
Im6veis e de direitos reais sobre im6veis;
VII - revisao da legislacao sobre as taxas pelo exercicio do poder de policia adrninistrativo;
VIII - revisao das isencoes des tributes rnunicipais, para manter 0 interesse publico e a
justica fiscal, bem como minimizar situacoes de despesa com lancarnentos e cobranca de
valores irrisorios;
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§ 40 - Os decretos de abertura de creditos adicionais especiais ou, suplementares aos
program as, serao acompanhados, na sua publicacao, de exposicao de motivos que inclua a
justificativa e a indicacao dos efeitos dos cancelamentos de dotacoes sobre a execucao dos
projetos ou atividades atingidos e suas metas, integrando-se automaticamente ao universo
orcarnentario anual.

§ 50 - Cada projeto de lei e decreta devera restringir-se a uma unica modalidade de credito
adicional, indicando os novos program as ou os programas a serem suplementados,
ocorrendo a abertura e respectivo desdobramento como preceituam os arts. 43 e 46 da Lei
Federal n." 4.320/64.

§ 60
- A reabertura dos creditos especiais e extraordinarios, conforme disposto no art. 167,

§ 2Q
, da Constituicao, sera efetivada, se necessaria, mediante ato proprio do Poder

Executivo, durante 0 exercicio seguinte.

Art. 13 - Nas previsoes de receita e na programacao da despesa observar-se-a:

01. - Nas previsoes de receitas:

I - As previsoes de receitas observarao as normas tecnicas e legais, considerarao os efeitos
das alteracoes na legislacao, da variacao do indice de precos, do crescimento economico ou
de qualquer outro fator relevante e serao acompanhadas de demonstrativo de sua evolucao
nos ultimos tres anos, da projecao para os dois seguintes aqueles a que se referirem, e da
metodologia de calculo e premissas utilizadas.
II - Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo so sera admitida se comprovado
erro ou ornissao de ordem tecnica ou legal.
III - 0 montante previsto para as receitas de operacoes de credito nao podera ser superior
ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orcarnentaria.
IV - Ate trinta dias apos a publicacao da Lei Orcarnentaria Anual as receitas previstas
serao desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadacao, com a
especificacao, em separado, quando cabivel, das medidas de combate a evasao e a
sonegacao, da quantidade e valores de ayoes ajuizadas para cobranca da divida ativa, bern
como da evolucao do montante dos creditos tributaries passiveis de cobranca
administrativa.
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§ 5° - As modificacoes propostas nos termos do art. 166, § 3°, 4° e 5°, da Constituicao
Federal deverao preservar os codigos nurnericos sequenciais da proposta original.

§ 6° - As fontes de recursos e as modalidades de aplicacao aprovadas na Lei Orcamentaria
e em seus creditos adicionais poderao ser modificadas mediante publicacao de ate do
Poder Executivo, com a devida justificativa, para atender as necessidades de execucao
logistica do projeto e ou atividade respectiva atraves de detalhamento da despesa,
utilizando os mesmos recursos para os fins respectivamente program ados.

Art. 11 - A modalidade de aplicacao a que se refere 0 § 6° do artigo anterior destina-se a
indicar 0 responsavel pela execucao e sera identificada na Lei Orcamentaria e creditos
adicionais pelo c6digo geral (0000.00000000.00) conforme abaixo:

I. 0000 = Codigo inicial que identifica 0 orgao e a unidade orcamentaria;
II. 00000000 = Codigo que identifica a funcao, subfuncao, programa, projeto ou

atividade;
III. 00 = Codigo que identifica a sequencia dos projetos ou atividades.

Art. 12 - 0 projeto de lei orcamentaria anual podera conter autorizacao para a abertura de
creditos adicionais suplementares ate 0 limite do valor total do orcamento, sendo os
creditos abertos mediante edicao de decretos do Executivo. Os creditos adicionais
utilizarao identica forma de codificacao e programacao estabelecida para a Lei
Orcarnentaria Anual.

§ 1° - Para os recursos transferidos pela Uniao ou pelo Estado, sob qualquer natureza, as
despesas vinculadas a estes recursos poderao ser suplementadas ate 0 valor total das
transferencias, 0 que corresponde a limitacao de 100% (cern por cento) do valor
transferido.

§ 2° - Poderao ser atribuidas excecoes aos limites preconizados pelo caput deste artigo,
sendo a limitacao correspondente a 100% (cern por cento) dos valores abertos.

§ 3° - Acompanharao os projetos de lei relativos a autorizacoes de creditos adicionais
especiais, exposicoes de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as
consequencias dos cancelamentos de dotacoes propostas sobre a execucao dos projetos ou
atividades correspondentes.
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Art. ~ Todo e qualquer credito orcamentario deve ser consignado, diretamente,
independenternente do grupo de natureza de despesa em que for classificado, it unidade
orcamentaria it qual pertencem as acces correspondentes, vedando-se a consignacao de
credito a titulo de transferencia a unidades orcarnentarias integrantes dos Orcarnentos
Fiscal e da Seguridade Social.

12 Nao caracteriza infringencia ao disposto no caput, bern como it vedacao contida
no art. 167, inciso VI, da Constituicao, a descentralizacao de creditos orcarnentarios para
execucao de acoes pertencentes it unidade orcamentaria descentralizadora.

§ 22 As operacoes entre orgaos, fundos e entidades previstas nos Orcamentos Fiscal
e da Seguridade Social, ressalvado 0 disposto no § 12 deste artigo, serao executadas,
obrigatoriamente, por meio de empenho, liquidacao e pagamento, nos termos da Lei n2

4.320, de 17 de marco de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicacao a que se refere 0

art. 72, § 82, inciso VI, desta Lei.

Art. 10 - Os orcamentos fiscais e da seguridade social discriminarao a despesa por orgao e
unidade orcamentaria, segundo a classificacao funcional-programatica, expressa por
categoria de programacao ern seu menor myel.

§ 10
- As categorias de programacao de que trata 0 caput deste artigo poderao se

identificados por subprojetos ou sub-atividades, com indicacao das respectivas metas.

§ 2° - Os subprojetos e sub-atividades se for 0 caso, serao agrupados em projetos e
atividade, contendo urna sucinta descricao dos respectivos objetos.

§ 3° - No projeto de Lei Orcarnentaria Anual podera ser atribuido a cada subprojeto e sub-
atividade, para fins de processamento, urn c6digo nurnerico sequencial que constara da lei
orcamentaria anual.

§ 4° - 0 enquadramento dos subprojetos e sub-atividades na classificacao funcional-
programatica devera observar genericamente os objetivos precipuos dos projetos e
atividades, independentemente da entidade executora e do detalhamento da despesa.
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II - indiretamente, mediante transferencia financeira, por outras esferas de govemo,
seus orgaos, fundos ou entidades ou por entidades privadas sem fins lucrativos.

§ S2 A especificacao da modalidade de que trata este artigo observara, no mlnirno, 0

seguinte detalhamento:

I - govemo estadual (MA 30);

II - adrninistracao municipal (MA 40);

III - entidade privada sem fins lucrativos (MA SO);

IV - Execucao de Contrato de Parceria Publico-Privada - PPP ( MA 67)

V - cons6rcios publicos (MA 71);

VI - execucao Orcarnentaria Oelegada a Consorcios Publicos (MA 72)

VII - Aporte de Recursos pelo Parceiro Publico em Favor do Parceiro Privado
Decorrente de Contrato de Parceria Publico-Privada - PPP ( MA 82)

VIII - aplicacao direta (MA 90); e

IX - aplicacao direta decorrente de operacao entre orgaos, fundos e entidades
integrantes dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social (MA 91).

§ 62 0 empenho da despesa nao podera ser realizado com modalidade de aplicacao
a definir (MA 99).

§ 7°. Quando a operacao a que se refere 0 inciso VI do § S2 deste artigo for
identificada apenas na execucao orcamentaria, antes da emissao da nota de empenho, a
unidade orcarnentaria procedera it troca da modalidade de aplicacao na forma prevista
nesta Lei.

§ 8°. As receitas serao escrituradas de forma que se identifique a arrecadacao
segundo as naturezas de receita, fontes de recursos e parcelas vinculadas it seguridade
social.
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devendo a correspondente execucao orcamentaria e financeira, da receita e da despesa, ser
registrada na modalidade total.

Art. 82 Os Orcarnentos, Fiscal e da Seguridade Social, discrirninarao a despesa por
unidade orcarnentaria, detalhada por categoria de programacao em seu menor nivel, com
suas respectivas dotacoes, especificando a esfera orcamentaria, 0 grupo de natureza de
despesa, 0 identificador de resultado prirnario, a modalidade de aplicacao, 0 identificador
de uso e a fonte de recursos.

§ 12 A esfera orcamentaria tern por finalidade identificar se 0 orcamento e fiscal (F),
da seguridade social (S).

§ 22 Os Grupos de Natureza de Despesa - GND constituem agregacao de elementos
de despesa de mesmas caracteristicas quanto ao objeto de gasto, conforrne a seguir
discriminados:

1- pessoal e encargos sociais (GND I);

11- juros e encargos da divida (GND 2);

III - outras despesas corrcntes (GND 3);

IV - investimentos (G 04);

V - inversoes financeiras, inclufdas quaisquer despesas referentes a constituicao ou
aumento de capital de empresas (GND 5); e

VI - amortizacao da divida (GND 6).

§ 32 A Reserva de Contingencia, prevista no art. 19 desta Lei, sera c1assificada no
GND9.

§ 42 A Modalidade de Aplicacao - MA destina-se a indicar se os recursos serao
aplicados:

I - diretamente, pela unidade detentora do credito orcamentario ou, mediante
descentralizacao de credito orcamentario, por outro orgao ou entidade integrante dos
Orcamentos Fiscal ou da Seguridade Social; ou
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V - subtitulo, 0 menor nivel de categoria de programacao, sendo utilizado,
especial mente, para especificar a localizacao fisica da acao;

VI - unidade orcamen tana, 0 mcnor nivel da classificacao institucional;

VII - orgao orcamentario, 0 maior nivel da classificacao institucional, que tern por
finalidade agrupar unidades orcamentarias;

VJII - concedente, 0 orgao ou a entidade da Administracao Publica Federal direta ou
indireta responsavel pela transferencia de recursos financeiros, inclusive os decorrentes de
descentralizacao de creditos orcarnentarios; e

IX - convenente, 0 orgao ou a entidade da Administracao Publica direta ou indireta
dos governos federal, estaduais, municipais ou do Distrito Federal e as entidades privadas,
com os quais a Administracao Federal pactue a transferencia de recursos financeiros.

§ IQ As categorias de programacao de que trata esta Lei serao identificadas no
Projeto de Lei Orcamentaria de 2018 e na respect iva Lei, bern como nos creditos
adicionais, por programas e respectivos projetos, atividades ou operacoes especiais e
respectivos subtitulos, com indicacao, quando for 0 caso, do produto, da unidade de
medida e da meta fisica.

§ 22 0 produto e a unidade de medida a que se refere 0 § 12 deste artigo deverao ser
os mesmos especificados para cada ayao constante do Plano Plurianual 2018-2021.

§ 32 Cada acao orcamentaria, entendida como sendo a atividade, ° projeto ou a
operacao especial, deve identificar a funcao e a subfuncao as quais se vincula.

§ 42 As atividades que possuem a mesma finalidade devem ser classificadas sob urn
unico c6digo, independenternente da unidade executora,

§ 52 A subfuncao, nivel de agregacao imediatamente inferior a funcao, devera
evidenciar cada area da atuacao govemarnental, mesmo que a atuacao se de mediante a
transferencia de recursos a entidade publica ou privada.

Art. 72 - Os Orcarnentos, Fiscal e da Seguridade Social, compreenderao 0 conjunto das
receitas publicas bern como das despesas dos Poderes do Municipio, seus fundos, orgaos,
autarquias, inclusive especiais, e fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico,
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de viabilidade e consolidacao, sob pena de terem suas propostas fixadas com base nos
atuais custos administrativos.

Paragrafo Unico - Existindo Procuradoria-Geral na estrutura organizacional do Municipio,
esta encaminhara it Diretoria de Orcarnento, ate 31 de julho do corrente ano, a relacao dos
debitos decorrentes de precat6rios judiciaries a serem incluidos na proposta orcamentaria
de 2018 devidamente atuaJizados, conforme determinado pelo art. 100, § 10, da
Constituicao Federal, e discriminada por orgaos e grupos de despesas, especificando:

I - numero e data do ajuizamento da a~o originaria;
II - mimero do precat6rio;
III - tipo da causa julgada;
IV - data da autuacao do precat6rio;
V - nome do beneficiario;
VI - valor do precat6rio a ser pago;
VII - data do transite em julgado; e
VIII - mimero da vara ou comarca de origem.

Art. 62 - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa, 0 instrumento de organizacao da ayao govemamental visando it
concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos
no plano plurianual;

II - atividade, urn instrumento de prograrnacao para alcancar 0 objetivo de urn
program a, envolvendo urn conjunto de operacoes que se realizam de modo continuo e
permanente, das quais resulta urn produto necessario it manutencao da acao de govemo;

III - projeto, urn instrurnento de programacao para alcancar 0 objetivo de urn
programa, envolvendo urn conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das quais resulta urn

produto que concorre para a expansao ou aperfeicoamento da acao de govemo;

IV - operacao especial, as despesas que nao contribuern para a manutencao,
expansao ou aperfeicoarnento das acoes de governo federal, das quais nao resulta urn
produto, e nao gera contraprestacao direta sob a forma de bens ou services;
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§ 3° - Poderao acompanhar 0 projeto de Lei Orcarnentaria Anual, demonstrativos contendo
as seguintes informacoes complementares:

I. Resultados correntes dos orcamentos fiscais e da seguridade social;
II. Recursos destinados ao ensino pre-escolar e ensino fundamental de forma a

caracterizar 0 cumprimento do disposto nos arts. 212 e, art. 60 do Ato das
Disposicoes Constitucionais Transitorias;

III. Consolidacao dos investimentos programados nos orcarnentos do Municipio, por
orgaos e unidade orcamentaria, eliminada a duplicidade;

IV. Discriminacao dos subprojetos em andamento, cuja execucao financeira, ate 30 de
junho de 2016, ultrapasse vinte por cento do seu custo total estimado, informando 0

percentual de execucao e custo total acima referidos, observado 0 que estabelece 0

inciso 02, do art. 10 desta lei;
V. Obras ou services constantes da proposta orcamentaria que tenham tido sua

execucao interrompida ha mais de dois anos, indicando subprojeto/sub-atividade
orcamentaria correspondente, orgao, etapa em execucao da obra, custo total
atualizado, custo para sua conclusao e empresa executora;

VI. a memoria de calculo sucinta da estimativa de gastos com pessoal e encargos
sociais e com 0 pagamento de beneficios previdenciarios, em caso de existencia de
regime proprio, para 0 exercicio de 2018;

VII. a memoria de calculo de estimativa das despesas com amortizacao e com juros e
encargos da divida publica intema e/ou extema mobiliaria municipal em 2017,
indicando as taxas de juros, os desagios e outros encargos;

VIII. 0 efeito, por regiao, decorrente de isencoes e de quaisquer outros beneficios
tributaries, indicando, por tributo e por modalidade de beneficio contido na
legislacao do tributo, a perda da receita que lhes possa ser atribuida, bern como os
subsidios financeiros e crediticios concedidos por orgao ou entidade da
adrninistracao direta e indireta com os respectivos valores por especie de beneficio,
em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6°, da Constituicao Federal;

IX. 0 gasto com pessoal e encargos sociais, por Poder e total, executado nos ultimos
tres anos, a execucao provavel em 2017 e 0 programado para 2018, com a
indicacao da representatividade percentual do total em relacao it receita corrente
liquida, nos tennos do art. 38 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transit6rias;

§ 4° - Os valores constantes dos demonstrativos previstos no paragrafo anterior serao
elaborados a precos da proposta orcarnentaria.

Art. 5° - Para efeito do disposto no art. 4° desta lei, 0 Poder Legislativo, as secretarias de
governo, as administracoes dos fundos especiais, as autarquias, fundacoes, as empresas
municipais e demais adrninistracoes dos orgaos publicos municipais e contas de gestoes,
encaminharao ate 0 dia 31 de julho de 2017, ao orgao responsavel pela elaboracao do
orcamento municipal, suas respectivas propostas orcamentaria, para fins de exame tecnico
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V. discriminacao da legislacao da receita e da despesa, referente aos orcamentos
fiscais e da seguridade social.

§ 1° - Integrarao a consolidacao dos quadros orcarnentarios a que se refere 0 inciso II deste
artigo, incluindo os comprovantes referenciados no art. 22, inciso III, da Lei n.? 4.320/64,
de 17 de marco de 1964, os seguintes demonstrativos:

I. da evolucao da receita do Tesouro Municipal, segundo categorias economicas e
seus desdobramentos em fontes, discriminados cada impasto e dernais receitas
publicas de transferencias e de arrecadacao direta e as nao tributarias;

II. da evolucao da despesa do Tesouro Municipal, segundo categorias econornicas e
grupos de despesa;

III. do resurno das receitas dos orcamentos fiscais da seguridade social, isolada e
conjuntarnente, por categoria economica e origem dos recursos;

IV. do resurno das despesas dos orcarnentos fiscais da seguridade social, isolada e
conjuntamente, por categoria economics e origem dos recursos;

V. da receita e da despesa, dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, segundo categorias economicas, conforme anexo I da Lei n."
4.320/64, de 1964, e suas alteracoes;

VI. das receitas dos orcamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente,
de acordo com a classificacao constante do anexo Ill, da Lei n." 4.320/64 e suas
alteracoes;

VII. das despesas dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, segundo 0 Poder do orgao, por grupo de despesas e fontes de
recursos;

VIII. das despesas dos orcamentos fiscais e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, segundo a funcao, pro gram a, subprograrna e grupo de despesa;

IX. dos recursos do Tesouro Municipal, diretamente arrecadados, nos orcamentos
fiscais e da seguridade social, por orgao;

X. da programacao, referente it manutencao e ao desenvolvimento do ensino, nos
termos do art. 212, da Constituicao, ao nivel de orgao, detalhando fontes e valores
por categoria de programacao;

§ 2° - A mensagern que encaminhar 0 projeto de Lei Orcamentaria Anual contera:

1 - Relato sucinto da conjuntura economica do Municipio, baseada no cenario
rnacroeconomico para 2018;

II - Estimativa da previsao da receita e estimativa da despesa.
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4.320/64,Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional-STN e Nonnas Brasileira de

Contabilidade-CFC.

I. Anexo I, Especificacao da Receita;
II. Adendo I, Especi ficacao dos Elementos da Despesa;
III. Adendo IV, Especificacao da Despesa;
IV. Anexo V, Classificacao Funcional-Programatica com codigo e estrutura;
V. Quadros demonstrativos dos Adendos V, VI, VII, VIII e Xl.

Art. 2° - 0 Plano Plurianual para 0 periodo de 2018 a 2021 estabelecera as prioridades e as
metas para 0 exercicio de 2018.

Paragrafo - unico As metas constantes dos anexos desta lei terao precedencia na alocacao
de recursos nos orcamentos para 0 exercicio de 2018, nao se constituindo em limite it

prograrnacao das despesas.

Art. 3° - As receitas pr6prias e de orgaos, fundos, autarquias, inclusive as especiais,
fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico, bern como das empresas publicas e
sociedade de economia mista, somente poderao ser programadas para atender as
necessidades relativas ao custeio administrativo, operacional e de investimento, inclusive
pessoal e encargos sociais, bern como ao pagamento de juros, encargos e amortizacao da
divida.

Paragrafo unico - Na destinacao dos recursos de que trata 0 "caput" deste artigo para
atender despesas com investimentos serao priorizadas as contrapartidas dos
financiamentos.

Art. 4° - 0 Projeto de Lei Orcarnentaria Anual que 0 Poder Executivo encaminhara ao
Poder Legislativo, em atendimento ao disposto na Lei Federal n." 4.320/64 e 0 § 5° do art.
42 da Constituicao Estadual, para exame e deliberacao da Camara Municipal, sendo, ainda,
observado 0 prazo estabelecido na Lei Organica Municipal, sera constituido de:

1. texto de lei;
II. consolidacao dos quadros orcarnentarios;
III. anexos dos orcamentos fiscais e da seguridade social, descriminado a receita e a

despesa na forma definida nesta lei;
TV. anexo do orcamento de investimento a que se refere 0 art. 165, 5°, 11, da

Constituicao, na forma definida nesta lei, e
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LEI N° 681 DE 11 DE JULHO DE 2017

EMENT A: DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES

PARA A ELABORA<;AO DA LEI

OR<;AMENT ARIA PARA 0 EXERCiclO DE

2018 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 20, da
Constituicao Federal, no artigo 40 da Lei Complementar 101/00, as diretrizes
orcamentarias do Municipio para 2018, compreendendo:

I. as metas e prioridades da administracao publica municipal;
II. organizacao e estrutura dos orcarnentos;
III. diretrizes gerais para a elaboracao dos orcamentos do Municipio;
[V. disposicoes relativas a divida publica municipal;
V. disposicoes relativas as despesas do Municipio com pessoal e encargos sociais;
VI. disposicoes sobre alteracoes na legislacao tributaria do Municipio;
VII. as disposicoes sobre alteracoes na legislacao e sua adequacao orcamentaria;
VIII. as disposicoes sobre transparencia;
IX. disposicoes finais.

§ 1°. [ntegram esta lei os seguintes Anexos:

I- metas e prioridades
II -Metas Fiscais; e
III -Riscos Fiscais.

§ 2° - Os orcarnentos municipais e respectivas contabilizacoes pelo metoda das Partidas

Dobradas, das Contas de Govemo e Contas de Gestae, obedecerao para fins de registro,
demonstrativo e consolidacao, alem de c6digos locais, as disposicoes da Lei Federal n."
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