ADNUNISTRACÃO ,

Guaraniiranga

NÃO PODE PARAR!

PRESTAQAO DE
DE CONTAS
CONTAS
PRESTAÇÃO
DE GOVERNO
GOVERNO -- PCG
PCG 2015
2015
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INCISO V
LEI AUTORIZATIVA
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Lei n°.
n°. 286/2014

.'-11.

"Estima
receita ee ﬁxa
fixa a des“Estima aa receita
despesa
pesa do Município
Municipio para exercíexercicio ﬁnanceiro
financeiro de 2015."
2015.”
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0 Prefeito Municipal
Municipal de
de Guaramiranga,
Guaramiranga, Estado
Estado do
do Ceará,
Ceara,
no uso de suas:
atribuições legals,
legais, faco
faço saber
saber que
que 0o Poder
suasi atribuigdes
Legislativo Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Título
Titulo 1I
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Ari. 10
1° -- Esta
Esta Lei
Lei estima
estima a receita
receita e fixa a despesa do
Art.
Município
Municipio para
para o0 exercício
exercicio financeiro
ﬁnanceiro de 2015,
2015, compreencompreendendo:
M‘
Orgamento Fiscal,
Fiscal, referente aos Poderes do Mu1l —- O Orçamento
nicipio, seus fundos,
fundos, órgãos
érgaos e entidades
entidades da
da Administração
Administracéo
nicípio,
Publica Municipal
Municipal direta e indireta,
indireta, inclusive fundações
fundacﬁes insPública
tituidas
Publico; e
1
tituídas e mantidas pelo Poder Público;
_
ll --OOOrçamento
Orgamento da
da Seguridad
SeguridadéSocial,
Social, abrangendo
abrangendo
II
todasas
entidades ee árgãos
érgéos da
da Administração
Administracao Municipal
Municipal
todas as entidades
direta e indireta
indireta aa ele
ele vinculado,
vinculado, bem
bem como
como fundações
fundacdes ee
direta
fundos instituidos
Publ-ico;
fundos
instituídos ee mantidos
mantidospelo
peloPod'er
Podr Público;
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Titulo IIn
Título

DOS ORÇAMENTOS
ORQAMENTOS FISCAIS
FlSCA|S E
E DA
DA SEGURIDADE
SEGURIDADE
DOS
SOCIAL
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DA
RECEITA TOTAL
DA RECEITA
TOTAL
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Art.
Art. 20
2° -- A
A Receita
Receita Orçamentária
Orgamentaria é estimada,
estimada, no valor
da
total, em
da despesa
despesa total,
em R$
R$ 20.903.082,50
20.903.082,50 (vinte
(vinte milhões
milhoes novecentos ee tresmil,
três mil, oitenta
vecentos
oitenta e dois reais e cinquenta
cinquenta centavos).
vosy
Art. 3°
3° -- As
As receitas
receitas decorrentes
decorrentes da
da arrecadação
arrecadagéo de
tributos,
contribuições, transferéncias
transferências ee de
de outras receitas
tributos, contribuicoes,
receitas
previstas
vigente, discriminadas em anexos a
previstas na legislação
legislacéo vigente,
Lei, séo
esta Lei,
são estimadas com o seguinte idesdobramento:
desdobramento:
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RECEITA
RECE1TA
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RECEITAS
CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
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19.s4s.0s2,s0
19.848.082,50

RECEITAS
RECEITAS TRIBUTARIAS
TRIBUTÁRIAS
RECEITAS
DE
RECEITAS DE CONTRIBUICAO
CONTRIBUIÇÃO

.,_--

~;,;;

1.087.386,00
960.000,00
379.500,00
17.118.400,00
1.556.036,50
1.556.036,5O

RECEITA PATRIMONIAL
PATRIMONIAL
RECEITA
TRANSFERENCIAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CORREN [ES
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES
CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
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RECEITAS HVTRA-ORCAMENTARIAS
RECEITAS
INTRA-ORÇAMENTÁRLAS CORRENTES
CORRENTES

RECEITAS DE
RECEITAS
DE CONTRIBUICOES
CONTRIBUIÇÕES

s90.000,00
890.000,00

DEDUCAO D:A
DEDUÇÃO
DA RECEITA
RECEITA CORRENTE
CORRENTE
DEDUQAO — FUNDEB
DEDUÇÃO

~

-

E

-2.143.240,oo
-2.143.240,00

1. .

2'
/,, .

TRANSFERENCIA
CAPITAL
TRANSFERÊNCIA DE
DE‘ CAPITAL

1.055.000,00
1.055.000,00

1.05s.000,00
1.055.000,00
20.90s.0s2,50
20.903.082,50

CAPÍTULO
CAPlTULO li||

_

DA FIXAÇÃO
FIXAQAO DA
DA DESPESA
DESPESA
DA
seciio 1|
SEÇÃO
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-2.143.240,00

RECEITAS ms
RECEITAS
DE CAPITAL
CAPITAL
TOTAL
TOTAL
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Art. 40
4° - A despesa
despesa orçamentária
org-amentaria no mesmo valor da
receita
orçamentária éé ﬁxada
fixada em
receita orcamentéria
em R$
R$ 20.903.082,50
20.903.082,50 (vinte
(vinte
milhões
novecentosee trés
três mil,
mil, oitenta
oitenta ee dois
dois reais
reais e cinmilhoes novecentos
cinquenta
desdobrando, nos seguintes agregados:
quenta centavos) desdobrando,
1I —- No
No Orçamento
Orgamento Fiscal,
Fiscal, em R$
R$ 13.565.166,50
13.565.166,50 (treze
(treze
milhões
milhoes quinhentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta
e seis reais e cinquenta centavos).
II
ll --No
NoOrçamento
Orgamento da
da Seguridade
Seguridade Social,
Social, em
em R$
R$
7.337.916,00
(sete milhoes
milhões trezentos
trezentosee trinta
trinta ee sete
sete mil
7.337.916,00 (sete
mil e
novecentos e dezesseis reais). ~
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DA DISTRIBUIÇÃO
D|sTR|Bu|cAo DA
DA DESPESA
D_ESPESA POR
POR CATEGOCATEGODA
ECONOMICA
RIA ECONÔMICA
Art. 50
5° - A
A despesa
despesa fixada
ﬁxada por
por categoria
categoria econômica,
economica,
constante do
detalhamento das
a esta
esta
constante
do detalhamento
das acoes,
ações, em
em anexo
anexo a
Lei, apresenta o seguinte desdobramento;
Lei,
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DHESAPESAA
DESPESA
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DESPESAS CORRENTES
DESPESAS
CORRENTES
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Pessoal e encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Dívida
Outras Despesas Correntes
Superévit do Org.
Superávit
Orç. Corrente
DESPESAS DE CAPITAL

9.690.725,50
9.690.725,50
1s.o00,00
15.000,00
7.33s.7s7,0o
7.338.757,00
2.sos.6oo,oo
2.803.600,00

Invcstimentos
Investimentos
Amortizac€1o
Amortização da Divida
Dívida

2.153.600,00
150.000,00

Reserva do RPPS
Contingéncia
Reserva de Contingência

1.355 .0O0,00
1.355.000,00
200.000,00

17.044.482,50

2.303.600,00

1.555.000,00
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TOTAL

20.903.082,50
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DA AUTORIZAQAO
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDICREDITOS ADICIONAIS
ADICICNAIS

'»_/

Art. 61
6° - Ficam
Ficam os chefes
chefes dos poderes Executivo e Legislativo,
gislativo, dentro de suas atribuições,
atribuicoes, autorizados a:
l -—abrir
abrircréditos
créditos suplementares,
suplementares, até
até o limite
limite da receita
receita
prevista
nesta Lei,
com a redação
previstanesta
Lei, em conformidade
conformidade com
redacao dada
dada
de Diretrizes
pelo
pelo artigo 41 da Lei
Leide
Diretrizes Orçamentárias
Orcamentarias —-- LDO,
LDO,
com
finalidade de
de atender insuficiência
com ﬁnalidade
insuﬁciéncia nas dotações
dotacoes orçaorgamentárias
consignadas aos
aos grupos
grupos de
de despesas
mentarias consiignadas
despesas de cada
cada
categoria
de programação,
de acordo
acordo com
com o que preceitua
categoria de
programacao, de
preceitua
os Incisos
lncisos 1,
l, llli ee lii
lll do
do §§ 10,
1°, do artigo 43,
43, da Lei
Lei Federal
Federal n°
4.320,
de 17
4.320, de
17 dê
de Março
Margo de
de 1964,
1964, podendo
podendo ainda
ainda efetuar
efetuar
transposição de
de dotações
transposicao
dotagoes como
como remanejamento
remanejamento de recurrecursos
sos de uma
uma categoria
categoria de
de programação
programacéo de despesas
despesas para
para
outra entre as diversas funções
funcoes de governo e unidades,
unidades, durante a execução
execucéo orçamentária,
orcamentéria, e designar o
0 órgão
orgao responsável
savel pela contabilidade e controle interno para movimentar
dotacoes a elas
ielas atribuídas.
atribuidas.
as dotações
ll --suplementar
suplementardotação
dotacéo orçamentária
orcamentéria financiada
ﬁnanciada àa
II
conta de recursos
recursos provenientes
provenientes de Operações
Operacoes de Crédito
Crédito
conta
lnternas e Externas,
Externas, em conformidade
conformidade com
previsto no
Internas
com o previsto
IV, do § 10
1°,, do art. 43, da Lei Federal
Federal n° 4.320, de 17
17
inciso IV,
Marco 1964, até o limite dos respectivos contratos;
de Março
lll — -suplementar
111
suplementar dotacao
dotação orcamentéria
orçamentária de
de fontes
fontes de
convénios, em conformidade
conformidade com
previsto no inciso II,
ll, do
convênios,
com o previsto
§ 11°,
3° e §§ 40,
4°, do art.
art. 43,
Lei Federal
Federal n°
n° 4.320,
1, e nos § 30
43, da Lei
§
de 17
17 de
de março
marco 1964,
1964, até
até oo limite
limite dos
dos respectivos
respectivos convêconvenios e aditivos celebrados;
IV -—abrir
abrircréditos
créditos suplementares,
suplementares, a fim
ﬁm de
de ajustar
ajustar os
IV
orcamentos de
de_' órgãos
orgaos reestruturados,
reestruturados, em
em conformidade
conformidade
orçamentos
com o previsto
previsto no
inciso Ill,
1°, e nos
nos §§ 30
3° ee § 40,
4°, do
com
no inciso
III, do
do §§ 10,
art. 43,
Lei Federal
Federal n°
4.320, de
de 17
17 de Março
Marco 1964,
1964, até o
art.
43, da Lei
n°4.320,
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montante
dos saldos
saldos das
das dctações
montante dos
do-tacoes orçamentárias
orgamentarias dos res-

""1

pectivos érgaos;
órgãos;

--'

V
V -- Não
Nao se considera
considera crédito suplementar a transposição
de uma
cao de recurso Ade
uma fonte para outra,
outra, quando esta, ocorocorrer,
dentro do
do mesmo
mesmo elemento
elemento de
de gasto,
gasto, oo que
que poderá
rer, -dentro
poderé acontecer através
através de
de ato
ato normativo
normativo do poder executivo.
executivo.
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limite autorizado
autorizado no
no artigo
artigo anterior
anterior nao
não sera
será
o ilimite
Art. 70
7° -- O
onerado quando o crédito
crédito se destinar a:
de dotacoes
dotações do grupo
de pesI -- atender
atender‘insuficiência
insuﬁciéncia de
grupo de
soal e encargos
encargos sociais,
sociais,mediante
mediante a utilização
utilizagao de recursos
oriundos
de anulacéo
anulação de
de despesas consignadas
oriundos de
consignadas no
no orçaorgamento;
=
ll —- atender
atender ao
ao pagamento
pagamento de despesas
despesas decorrentes
decorrentes
II
de precatórios
amortização e jdros
juros da dívida,
precatorios judiciais,
judiciais, amonizacéo
divida, mediante
de recursos
recursos provenientes
provenientes de
de anulacao
anulação de
diante utilizaçãõ
utilizacéo de
dotações;
dotagoes;
lll -- atender despesas
despesas financiadas
ﬁnanciadas com
com recursos
recursos vinvinIII
operacoes de
decrédito,
crédito, convênios;
convénios;
culados a operações
- IV
IV -- atender insuﬁciéncias
insuficiênciasde
deoutras
outrasdespesas
despesas de custeio e de
de capital
capital consignadas
consignadas em
em" programas
programas de
de trabalho
trabalho
teio
das funções
fungoes Saúde,
Saude, Assistência,
Assisténcia, Previdência,
Previdéncia, ee em ProProgramas de trabalho
trabalho relacionados
relacionados aà manutenção
manutencao ee desengramas
volvimento do
dotavolvimento
do ensino,
ensino, mediante
mediante oo cancelamento_
cancelamento de dotagoes das
das respectivas
respectivas funções;
fungoes;
ções
V - incorporar
incorporar os saldos
saldos financeiros,
ﬁnanceiros, apurados em 31
31
V
de dezembro
dezembro de
arrecadacao de rerede 2014,
2014, ee oo excesso de arrecadação
cursos vinculados
vinculados de
do FUNDEB,
FUNDEB,
cursos
de fundos
fundos especiais
especiais ee do
quando se
se configurar
conﬁgurar receita do
do exercício
exercicio superior às
as previprevisoes de
de despesas
despesasfixadas
ﬁxadas nesta
nesta Lei;
Lei;
sões

,-

,.\.'
»r.

..

.'

Art. 8° - O valor
ﬁxado para Oo PoArt.
valor do
do orgamento
orçamento a ser fixado
der Legislativo
Legislativo Municipal,
mediante decreto
decreto
der
Municipal,sera
será ajustado
ajustado mediante
Poder Executivo,
Executivo, no
no valor
valor integral
integral-do
do Poder
-do célculo
cálculo conhecido,
dentro dos critérios
critérios estabelecido pela
pela Constituição
Constituicao Federal
Federal
normasinfraconstitucionais
infraconstitucionais com
reee normas
com base
base nos
nos valores
valores das ré-

