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LEI MUNICIPAL N0 419/2015r DE 10 DE JULHO DE 2015

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES OR^AMENTARIAS DO MUNICIPIO
DE MARTINOPOLE/CE PARA 0 EXERCICIO FINANCEIRO DE
2016 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

C A PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
Av. Capitao BlJtQ, S/N - Centre - Marlinopote " Ceari - CEP: 62.450-000
Fone: (88) 3627.1300 - CNPJ: 07.661.192/0001-26 - CGF: 06.045.397-4

EDITAL DE PUBLICACAO N0 2015.07.10-1

o Prefeito do MHnicipio de martinopqi-E - Estatio do Ceara, cidadao james
MARTINS PEREIRA BARROS. em pleno exerci'cio do cargo e no uso competente de
suas atribuigoes, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constitui^ao do
Estado do Ceara, RESOLVE publicar a Lei de Diretrizes Orcament^rias para o
exercicio financeiro de 2016. das seguintes formas:
1. Mediante afixagao nos locals de amplo acesso do publico em geral no ambito do
Munidpio de MARTINOPOLE/CE; e
2. Em meio eletronlco de acesso ao publico conforme disposto no Art. 48 da LRF, no
enderego: www.mMnigipigwns^ltgri^.ggni.^r.
3. Em meio eletronico de acesso ao publico conforme disposto no Art. 48 da LRF, no
enderego: www.martinoDole.ce.qov.br.
PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Pago do Poder Executive Municipal de MARTINOPOLE - Estado do Ceara
Em. 10 de Julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
Av. Capitio BrttJL S/N - Centre - Mdrtmopok - Ceari - CEP: 62.450-000
Fone: (88) 3627.1300 - CNPJ: 07.661.192/0001-26 - CGF: 06.045.397-4
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DISP6E
sobre
as
diretrizes
ORNAMENTARIAS
DO
MUNICIPIO
DE
MARTINQPOLE/CE PARA 0 EXERCICIO
FINANCEIRO DE 2016 E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
Q PRgFglTQ MgN^PAl- PE MART^QPQCS - E?TAPQ PQ CSARA,
FACO saber que a Camara Municipal APROVOU e EU, SANCIONO e PROMULGO, a seguinle Lei
Municipal:
DISPOSICOES PRELIMINARES
Art. 1°. Fleam estabelecidas nos termos desta Lei Municipal em cumprimento ao disposto no art.
165, § 2° da Constitulgao Federal, Lei Complementar n0 101, de 04 de maio de 2000 e a LOM, as
diretrizes orgamentarias para o exerddo financeiro de 2016. compreendendo:
I. As prioridades e metas da administragao publica Municipal;
II. A estrulura e organizagSo dos orgamenlos;
III. Os recursos correspondenles as dolagdes orgamentarias deslmadas ao Poder Legislativo,
compreendidas os cr^ditos adicionais;
IV. As diretrizes gerais para a elaborag§o e a execug§o dos orgamentos do Municipio e suas
alteragoes;
V. As disposigfies sobre receltas publicas municipals e alleragdes na leglslag§o tribut^ria;
VI. As disposigbes relalivas as despesas do municipio com pessoal, encargos socials e precatonos
trabalhistas;
VII. As disposigdes sobre a divida publica municipal;
VIII. As metas e dos riscos fiscais; e
IX. As disposigoes finais.
CAPITULO I
PRIORIDADES E METAS DA ADMIN1STRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Art. 2°. As prioridades e metas defmidas na LEI MUNICIPAL N0 403/2013. DE 01/11/2013 PLANO PLURIANUAL 2014-2017 e suas alteragoes, serao observadas quando da elaboragao e
execugao do Orgamenlo Municipal, visando:
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I. APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA - atrav^s do reaparelhamento, modernizagao e
melhoria das atividades melo da administragao publlca municipal, fortalecendo a estrutura
administrativa atrav^s da melhoria nos seguintes aspectos:
a)

Recursos Humanos - valonzagao e treinamento dos servidores publicos municipais;

b)

Contas Publicas - planejamento, conlrole, publicidade e equilibrio nas Conlas Publlcas
municipais;

c)

Recursos Materiais e Logisticos - planejamento e racionalizacao dos processes
adminislrativos e conlrole no consume de materiais de expedlente.

II. MELHORIA NA OUAL1DADE DE VIDA DA POPULACAO - atraves da elevagao dos padrfies
de vlda da populagao, que envolve as atividades fim da adminlstraqao publica:
a) Elevagao dos padrfies educacionais, com enfase para o enslno fundamental;
b) Garantia do acesso aos programas basicos de saude e saneamento basico;
c) Garantia de inclusao social do Municipio atraves das areas de asslstencia social, seguranga
publica, cultura, lazer e direitos da cidadania.
fortalecimento e desenvolvlmento das potencialidades comerciais, industriais, agropecu^rias e de
servigos no Municipio, com vistas a geragao de emprego e renda.
CAPITULO II
ESTRUTURA E ORGANIZA^AO DOS ORCAMENTOS
Art. 3°. O projelo de lei orgamentana do Municipio, relative ao exercicio de 2016 deve assegurar
os principios da justiga, incluida a tributaria, de conlrole social e de transparencia na elaboragao e
execugao do orgamenlo, observando o seguinle:
I. 0 principle da justiga social Impllca assegurar, na elaboragao e na execugao do orgamento,
projelos e atividades que possam reduzir as desigualdades enlre individuos e regiSes do
Municipio, bem como combater a exclusSo social;
II. O principio de conlrole social implica assegurar a lodos os cidad§os a participagao na
elaboragao e no acompanhamento dos orgamentos; e
III. O principio da transparencia implica, al^m da observageo do principio constitucional da
publicidade, a utilizagao de meios disponivels para garantir o real acesso dos municipes as
informagoes relalivas ao orgamento.
Art. 4°. Os orgamentos fiscal e da segurldade social compreenderao a programagao dos Poderes
do Municipio, seus fundos, 6rg§os, aularqulas e fundagdes instituidas e mantidas pelo Poder
Publico, bem como das empresas publlcas, sociedades de economia misla e demais entidades em
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que o Munici'pio, dlrela ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com dlreito a voto e
que dela recebam recursos da fazenda municipal.
Art. 5°. Para efeltos desta lei, entende-se por:
I. DIRETRIZ: conjunto de prlndpios que orlenta a execugao do Programa de Governo;
II. PROGRAMA: o mslrumenlo de organizagSo da aluagao governamental visando a realizagao
dos objetivos pretendldos, sendo definidos por indlcadores estabelecldos no piano plurianual;
III. ATIVIDADE: urn Inslrumento de programagSo para alcanqar o objetivo de urn programa,
envolvendo um conjunto de operagoes que se reallzam de maneira continua e permanente
resultando em um produlo necessano a manuteng§o da agSo de governo;
IV. PROJETO: um inslrumento de programagao para alcangar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operagfies limlladas no tempo, das quals resultam um produto que
concorre para expansao ou aperfelgoamento da agao governamental;
V. OPERACAO ESPECIAL: despesas que nao contrlbuem para a manutengao das agdes de
governo das quals nao resulta um periodo e nao geram contraprestagao dlreta sob a forma de
bens e servigos;
VI. MOPALIDADE DE APLICACAO: a especlficagao da forma de apllcagao dos recursos
orgamentanos;
VII. ORGAQ: a dlvisao selonal da Admimstragao Municipal conforme estrutura orgamzacional; e
VIII. UNIPADE ORCAMENTARIA: o menor nivel de classlficagao institucional, agrupada
conforme os orgaos orgamentarios, enlendidos esles como os de maior nivel da classificag§o
institucional.
§ 1°. Cada programa identificara as agdes necessarias para atingir os seus objetivos, sob a forma
de atlvldades e projetos, especificados os respectivos valores, bem como as unldades
orgamentarias responsaveis pela reallzagao da agao.
§ 2°. As alividades e projetos poderao ser desdobrados em sublilulos, unlcamente para
especificar sua localizagSo fisica integral ou parcial, n§o podendo haver alterag^o das respectivas
finalidades para o respective tilulo.
§ 3°. Cada ativldade e projeto Identificara a fungSo e a subfungao ^s quais se vinculam.
§ 4°. As calegorlas de programagao de que trala esta Lei serao identificadas no projeto de lei
orgamentarla por programas, alividades ou projetos e respectivos subtitulos.
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CAPITULO III
OS RECURSOS CORRESPONDENTES AS DOTACOES ORQAME NT ARIAS DESTINADAS AO
PODER LEGISLATXVO, COMPREENDIDOS OS CREDITOS ADICIONAIS
Art. 6°. Para fins do disposlo nesle capitulo, o Poder Legislative Municipal encaminhara ao Poder
Executive ate 30 (trinta) dias do prazo previslo no § 5°, art. 42, da Constituigao Estadual, sua
respectiva proposla orgamentaria, para fins de consolidagao do projeto de lei orgamentaria anual
observadas as disposigdes desta lei.
Art. 7°. 0 Poder Legislallvo do Mumcipio lera como limite de despesa em 2016. para efeilo de
elaboragSo de sua respectiva proposla orgamentiria, a aplicagSo do percentual deflmdo pelo art.
29-A da Constitulgao da Republlca, allerado pela Emenda Constiluclonal n0 58/2009, que sera
calculado sobre a receita tributaria e de transferdncias do Munidplo, aufendos em 2015.
acrescidos dos valores relatives aos inativos e pensionistas, se for o caso.
§ 1°. Para efeitos do calculo a que se refere o caput deste artigo, considerar-se-a a receita
efetivamente arrecadada ate o ultimo mes anterior ao do encerramento do prazo para a entrega
da proposla orgamenlarla no Legislalivo, acrescida da tendencia de arrecadagao ale o final do
exerddo.
§ 2°. Ao t^rmino do exercicio sera levanlada a receita efetivamente arrecadada para fins de
repasse ao legislativo, ficando estabelecidas as seguinles alternativas em relagao a base de
calculo ulilizada para elaborag^o do orgamento:
I. Caso a receita efetivamente realizada situe-se em palamares inferiores aos previstos, o
Legislativo indicari as dolagdes a serem conllgenciadas ou utllizadas para a abertura de creditos
adicionais no Poder Executive;
II. Caso a receita efetivamente realizada situe-se em palamares superiores aos previstos, o Poder
Execullvo abrira credilo adlcional suplementar para reforgo das dotagoes do Poder Legislativo,
visando garanlir o repasse minimo em percentual de 7% (sele por cento) sobre as receitas
tributarias e transferencias decorrentes de impostos, realizadas no exercicio de 2015.
Art. 8°. Para os efeitos do art. 168 da Constituig5o da Republica os recursos correspondentes as
dotagoes orgamentarlas da Camara Municipal, inclusive os oriundos de creditos adicionais, serao
entregues ate o dia 20 de cada mds. observados os limites anuais sobre a receita tributaria e de
transferdncias de que trata o art. 29-A da Constitulgao da Republica, alterado pela Emenda
Constiluclonal n0 58/2009, efetivamente arrecadada no exercicio de 2015. ou, sendo esse valor
superior ao orgamento do Legislative, o limite de seus creditos orgamentanos.
Art. 9°. 0 repasse financeiro relative aos creditos orgamenlarios e adicionais sera feito
diretamente em conta bancaria da Camara Municipal.
Art. 10. A execug^o orgamenlana do Legislativo sera independenle, mas bimestralmente se
consolidara a execugao orgamentaria do executive para elaboragao do Relatorlo Resumido da
Execugao Orgamenlana - RREO, conforme Lei Complementar n0 101/2000.
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PARAGRAFO UNICO - 0 Poder Legislative Municipal remetera ao Setor Central de Conlabilidade
do Poder Execullvo, ale 20 (vinle) dlas apos o encerramento de cada bimeslre, os seguinles
documentos:
a) Balancele financeiro;
b) Demonstrative da receita; e
c) Demonstratlvo da despesa empenhada. liquidada e paga.
CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORACAO E A EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DO
MUNICIPIO E SUAS ALTERACOES
SECAO I
DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 11. A elaboragao da proposta orgamentaria do Munlcipio obedecera as seguintes diretrizes
gerais, sem prejulzos das normas financeiras estabelecidas pela legislagSo federal:
I. O montanle das despesas n§o devera ser superior ao das receitas;
II. Os dlspendios como o servlgo da divida publica, de pessoal e encargos, e manutengao de
atividades, ler§o pnoridade sobre as ag6es de expans§o;
III. Os projelos em fase de execugao terSo prioridade sobre os novos projetos, bem como
emendas remanescentes dos vereadores aprovados no exercicio anterior, exceto quando os
projetos novos forem exigldos por circunslancias imprevlstas;
IV. O Municipio aplicara nos termos do art. 212 da ConstituigSo Federal, no mlnimo, 25% (vinte e
cinco por cento) de suas receitas resullantes de imposlos, compreendidas as provenienles de
transferdncias, na manulengSo e desenvolvimenlo de ensino, assegurando prioridade ao
alendlmento das necessidades do ensino fundamental;
V. O Municipio cumpriri o princlpio conslituclonal de que trata a Emenda n0 29/2000, de investlr
15% (quinze por cento) na manulengao das agoes e servigos de saude;
VI. Os valores destinados as fundagoes, aos fundos e as autarquias e demais entidades de
Admlnislragao, contemplados com recurso de orgamentos publicos municipal, serao repassados de
forma duodecimo, observando-se que deslinag§o de recursos para ag6es que vlsem a protegSo da
crianga e de adolescenle seja de absolute prioridade nos termos do art. 4°, paragrafo unico,
allneas uc" e "d" da lei n® 8.069 de 13 de Julho e 1990 - Eslaluto da Crianga e do Adolescente.
VII. A autorlzagao de que trata o art. 7°, Inciso I, da Lei Federal n0 4.320/64 para o exerdcio
financeiro de 2016. seri correspondente ao montanle da receita anual previsla na proposta
orgamenlaria.
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PARAGRAFO UNICO - Na sistemalica de elaboragao do orgamento 2016 a previsao de receitas e
fixagao de despesa seri a pregos de Julho de 2015. Ja com a perspectiva de elevagSo monetaria
ate 1° de Janeiro de 2016. tornado como base varlagao percentual da receita efetivada entre 1°
de agoslo e 31 de dezembro de 2014.
Art. 12. O Orgamenlo anual abrangera os Poderes Executive, Legislalivo, Orgaos e Enlldades da
Adminislrag^o Direta e Indireta, respeilando priontanamente as emendas aprovados e n§o
atendidas dos vereadores, em caso de existencia, correspondentes do exercicio anterior,
conslderando a dolagao orgamenlaria suficienle para sua execugao, e sempre que possivel, as
indicagdes oriundas da participag§o popular, usando como paramelro o criterio regionalizado para
apllcagao das receitas prevlstas para o Inveslimento em cada ano.
Art. 13. Os orgamentos flscais e da seguridade discriminarao a despesa por unldade
orgamenlarla, delalhada por categorla de programagao em seu menor nivel, com suas respeclivas
dotagdes, especlficando a esfera orgamentaria, a modalldade de aplicagSo e a fonte de recursos;
Art. 14. Os orgamentos fiscal e da seguridade social compreenderao a programagao dos Poderes
do Municipio, seus fundos, orgSos, autarquias, inclusive especials, e fundagdes instiluidas e
mantidas pelo Poder Publico Municipal.
Art. 15. O projeto de lei orgamenlaria que o Poder Executive encaminhara a Camara Municipal e
a respecliva lei sera constitulda de:
I. Texto da lei;
II. Quadros orgamentarios consolidados e detalhados por unidades orgamentarlas;
III. Anexo dos orgamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na
forma deflmda na Lei Federal no 4.320/64.
Art. 16. Cada projeto conslari somente de uma esfera orgamenlaria e de um programa.
Art. 17. As atlvldades com a mesma finalidade de outras Ja exlslentes deverSo observar o mesmo
eddigo, independente da unidade execulora.
Art. 18. Sao orgaos municipals definldos na Estrutura Adminlstratlva do Municipio:
I. PODER LEGISLAT1VO
a) UNIDADE DE ACAO LEG1SLATIVA:
Orgao 01: Camara Municipal de Martinopole
II. PODER EXECUTIVO:
a) UNIDADE EXECUTIVA DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:
Orgao 02: Gabinele do Prefeito;
Org§o 03: Procuradoria Geral do Municipio; e
Orgao 04: Controladorla Geral do Municipio.
b) UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVADADE - MEIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
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6rg§o 05: Guarda Civil Municipal;
Orgao 06: Secretaria de Administragao; e
6rg§o 07: Secretaria da Fazenda, Finan(;as e Planejamento.

C) UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVIDADE - F1M:
Orgao 08: Secretaria de Desenvolvimenlo Urbano;
Orgao 09: Secretaria de Desenvolvlmento Rural;
Orgao 10: Secretaria de Educag^o e Cullura;
Orgao 11: Secretaria de Saude; e
Orgao 12: Secretaria de Desenvolvimenlo Social, Esporte e Juventude.
Art. 19 Sao UN1PAPES ORCAMENTARIA? PQS QRQAO? MUNICIPAIS para efeitos de
planejamento governamental, e que tamb^m ser§o levadas em considerag^o para efeitos de
atendlmenlo do Slslema de Informagoes Municipals do Tribunal de Contas dos Munlcipios do
Eslado do Ceara:
Orgao

Unidade Orgamentaria

01 - CSmara Municipal de Martmdpole

01 - Cimara Municipal de Martlnopole
01 - Gabmete do Prefeito
02 - Gabmete do Prefelto
02 - Conselho Superior de Planejamento e Coordenagao
03 - Procuradona Geral do Muntcipio
01 - Procuradona Geral do Mumcipio
04 - Conlroladorid Geral do Mumcipio
01 - Controladona Geral do Mumcipio
05 - Guarda Civil Municipal
01 - Guarda Civil Municipal
06 - Secretaria de AdmmistragSo
01 - Secretaria de Admimstrag^o
07 - Secretaria da Fa;enda1 Fmancas e Planejamento
01 - Secretaria da Fazenda, Finangas e Planejamento
08 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
09 - Secretaria de Desenvolvimenlo Rural
01 - Secretaria de Desenvolvimento Rural
01 - Secretaria de Educa^ao e Desporto
10 - Secretaria de Educa^Jo e Oesporto
02 - Fundo Municipal de Educa^io
03 - Fundo de Desenv. da EducagSo Bisica - FUNDEB
01 - Secretaria de Saude
11 - Secretaria de Saude
02 - Fundo Municipal de Saude
01 - Secretaria de Desenv. Social, Esporte e Juventude
12 - Secretaria de Desenv. Social, Esporte e Juventude 02 - Fundo Municipal de Assist6ncia Social
03 - Fundo Municipal da Crlanqa e do Adolescenle
Art. 20 SerSo UNIPAPES GESTORAS PESCONCENTRAPAS
I. CAMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE (Poder Legislatlvo);
II. FUNDO ADMIN1STRATIVO GERAL (Prefeitura);
III. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO;
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IV. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; E
V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST^NCIA SOCIAL.
Art. 21. Por Inlciativa exclusiva do Poder Execullvo, podera haver atraves de leglslagao especiflca a
extlngao, cnagSo ou a indexagSo de 6rgaos, Fundos Especlals e Entidades da Admmlstragcio Dlreta e
Indireia.
Art. 22. As receilas e as despesas dos Fundos serSo eslimadas e programadas de acordo com suas
prdpnas receitas e dotagdes previslas no orgamento municipal, garantlndo percentuais mlnimos das
receilas correntes nao vinculadas previslas em Lei, para sua manutengao e funcionamenlo.
Art. 23. As evenluais modificagoes e alleragoes da estrutura da Administragao Direta e Indireta,
realizada ate a aprovagSo do orgamento, serao consideradas quando a elaboragao do mesmo.
Art. 24. A elaboragao do projeto, a aprovag^o e a execug^o da Lei Orgamentana para 2016
deverlio ser realizadas de modo a evidenciar a transparencla da gestao fiscal, observando-se o
pnncipio da publicidade e permitmdo-se o amplo acesso da socledade a todas as informagoes
relativas a cada um dessas etapas, bem como levar em conla a obteng§o dos resultados fiscais
prevlstos na Lei Complementar n0 101/2000, visando ao equllibrlo orgamentario-financelro.
PARAGRAFO UN ICO - Para alender ao art. 8° da Lei Complementar n0 101/200, o Poder
Executive elaborara e publlcara, ale trlnta dias apos a publlcagao da lei orgamentaria, a
programagSo financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relagcSo as
despesas constantes no mesmo, a abrangencia necessarla a obtengao das melas fiscais.
SECAO II
DAS TRANSFERENCIAS AS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS
Art. 25. Fica o Poder Executive Municipal aulorizado a alender necessidades de pessoas fisicas,
atraves dos programas instituidos de assistencia social, saude, agricultura, desporto, lurismo e
educagao, a qual podera delegar poderes de acompanhamentos ao respectlvo conselho municipal.
Art. 26. A transferencia de recursos publlcos para pessoas Juridicas, al^m das condlgfies fiscais
previslas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando for o caso, devera ser autorizada
por lei espeo'fica e. ainda, alender a uma das seguintes condigfies:
I. A necessidade deve ser momentanea e recair sobre entldade cuja ausencla de atuagao do poder
publico possa Justificar a sua extingao com repercussHo social grave no Municipio, ou ainda,
representar prejui'zo para o municipio.
II. Incentive fiscal para a instalagao e manutengao de empresas industriais, comerciais e de
servlgos nos lermos do que disposer a leglslagao municipal.
SECAO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE HARTINOPOLE
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DAS TRANSFERENCIAS AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Art. 27. O municipio podera conceder ajuda financeira, ale o limlte fixado de 2% (dols por cento)
da Receila Corrente Liqulda, a enlidades privadas sem fins lucrativos, vollados a educagao,
educagao especial, saude, assistencia e promo^ao social, cullura e ao esporte, respeitados os
pareceres previos dos respectivos Conselhos Municipais, desde que constem no orgamento
aprovado pela Camara Municipal de Vereadores ou venham a ser beneficiadas atraves de lei
especlfica duranle a execugao do orgamento.
PARAGRAFO UNICO - As transfer^ncias de recursos do Municipio, consignadas na Lei
Orgamenlarla Anual, para as instituigoes, a qualquer titulo, inclusive auxilios flnanceiros e
contribuigbes, ser5o realizadas exclusivamente mediante convenio, acordo, ajuste ou outros
inslrumentos congeneres, na forma da legislagao vigente, ressalvadas aquelas decorrentes de
recursos originarlos da repartlgao de receltas previstas em legislagao especlfica, as repartigoes de
receitas tributarias, as operagoes de creditos para atender a estado de calamidade publica
legalmente conhecido por alo do Poder Executive, e dependerao da comprovagao por parte da
unidade beneficiada, no alo da asslnatura do mslrumenlo original, desde que nao esleja
inadlmplente com:
I. O fisco da UniSo, inclusive com as contribuigdes de que tratam os arts. 195 e 239 da
Constituigao Federal;
II. O fisco do Estado;
III. As contnbuigfies para o Fundo de Garanlla por Tempo de Servigo - FGTS;
IV. A prestagao de contas relallvas a recursos anteriormente recebidos da Administragao Publica
Municipal, alrav^s de convdnios. acordos e ajustes, subvengdes, auxilios e similares; e
V. Fazenda municipal.
Art. 28. No Orgamenlo do Municipio aprovado pela Camara de Vereadores os auxilios
contemplados a conta de contribulgoes correntes em favor de enlidades filanlropicas, serao
repassadas mensalmente pela Adminlstrag§o Dlreta, ou dos Fundos Municipais correspondentes.
PARAGRAFO UNICO - Nao podera ser concedida ajuda financeira a enlidades que pelo prazo de
45 (quarenla e clnco) dias apos o recebimenlo dos recursos estejam em debilo com a prestagao
de contas.
SECAO IV
DAS DIRETR1ZES ESPECIFICAS DO ORCAMENTO FISCAL
Art. 29. 0 orgamenlo fiscal eslimara as receltas efellvas e polenciais de recolhimenlo e fixara as
despesas dos poderes Executive e Legislativo, bem como as de seus drgSos, autarquias,
fundagoes e fundos municipais, de modo a evidenciar as politicas e programas do Governo
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Municipal, respeilados os principios da unldade, da universalidade. da anualidade e da
exclusividade.
Art. 30. Na estimativa da receita e na fixagao da despesa do orgamento fiscal serao
conslderados:
I. Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produlividade;
II. O aumento ou a diminulgao dos servigos preslados e a tendencia do exerciclo; e
III. As alteragdes tnbutarias, conforme dlsposigdes constantes nesta lei.
SECAO V
DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 31. O orgamento da segurldade Social compreendera as dotagoes destinadas a atender as
agoes de saude, previdencia e assistdncia social, e conlara, denlre outros, como os recursos
provenientes:
I. Das receitas diretamenle arrecadadas pelas entidades que integram exclusivamente os
orgamentos de que trata esta segao;
II. De transferencias de contribuigao do Municipio;
III. De transferencias constitucionais; e
IV. De transferencias de convenios.
CAPITULO V
DISPOSICOES SOBRE A RECEITA PUBLICA MUNICIPAL
E ALTERACOES NA LEGISLAQAO TRIBUTARIA
SECAO I
DA PREVISAO E DA ARRECADAQAO
Art. 32. O Orgao Municipal de Flnangas sera centralizador das receitas decorrentes de imposlos,
compreendldas as provenientes de transferencias constitucionais, e podera transferir recursos
financelros do Tesouro Municipal para todos os Orgaos, Fundos Especiais e Entidades da
Adminislragao Direta e Indirela, ficando desde ja delegada aos geslores municipals a competencia
de efetuarem relengdes nas fontes de tributes municipals por ocasiSo da realizagao de
pagamentos a credores.
PARAGRAFO UNICO - Constituem Receitas do Municipio, aquelas provenientes de:
I. Tributes de sua competencia;
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II. Atividades Economicas que por conveniencia possa vir executar;
III. Transferencia por forga de mandamento constitucional ou de convenio firmado com entidades
governamentais e prlvadas, nacionais ou internaclonals;
IV. Empreslimos tornados para antecipagao de receilas de servigos mantidos pela Admlnistragao
Municipal; e
V. Receitas Diversas.
Art. 33. A AdministragSo do Municipio despendera esforgos no sentido de diminuir o volume da
divida ativa inscrita, de natureza trlbularla e nao tributaria.
Art. 34. As receilas abrangerao a receita tributaria, a receita patrimonial, as diversas receitas
admitidas em lei e as parcelas transfendas pela Umao e pelo estado, nos termos da Consllluigao
Federal e legislagao correlata.
PARAGRAFO UNZCO - As receitas previstas para o exerciclo de 2016 serao calculadas
acrescidas de Indlce inflacionario previsto nos ultimos doze meses, mais a tendencia e
comportamenlo da arrecadagao municipal mes a mes e a expeclatlva de crescimenlo vegetalivo,
al^m da media ponderada dos ultimos trds exera'cios fmanceiros.
Art. 35. Na estimaliva das receitas do projeto de lei orgamenlaria anual poder§o ser considerados
os efeitos de alteragao na legislag^o tributaria promovidas pelos Governos Federal e Estadual, ou
por projeto de lei municipal que vler a ser aprovado.
Art. 36. Na previsao da receita orgamentaria, serao observados:
I. As normas lecnlcas e legals;
II. Os efeitos das alteragdes na legislagSo;
III. As varlagoes de indices de prego; e
IV. O crescimento economlco do Pais.
Art. 37. O Poder Executive colocar^ a disposigSo do Poder Legislativo, com no minimo trinta dias
antes do prazo final para encamlnhamenlo de sua proposta orgamentarla, os esludos e as
estimativas das receilas para o exercicio subseqiienle. Inclusive da corrente liquida, e as
respectivas memorias de calculo, conforme disposto no paragrafo 3°, art. 12, da Lei
complemenlar n0 101/2000.
SECAO II
DAS ALTERACOES DA LEGISLAQAO TRIBUTARIA
Art. 38. O Poder Executive deveri promover estudos visando a introduzir as segulntes
modificagoes na legislagao tributaria do Municipio:
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I. Atuallzar o Cadastro Imobiliario e Fiscal do Munidpio, dotando-o de informagoes que assegurem
a Justiga fiscal nos langamenios e cobran(;as dos impostos municipals;
II. Rever os criterios de cobranga das taxas para adequa-las ao cuslo real dos servigos
constituem respectivos fatos geradores.

que

III. AJuslar a legislag^o inbutana vigente aos novos ditames impostos pela consliluig^o Federal e
pela Lei Organica do Munidpio;
IV. Adequar a tribulagSo em fungSo das caracten'sticas proprlas do Munidpio e em raz5o das
alleragoes que vem sendo processadas no context© da economla nacional;
V. Dar continuidade ao process© de modernizagao e simplificagao do slslema tributario municipal;
e
VI. Atingir as metas dos resultados flscais previstos na Lei de Responsabilldade Fiscal,
Art. 39. Na estimativa das receitas dever^o ser consideradas, amda, as modlficagdes da
legislag^o tributaria do Munidpio, cabendo a adminlstragao o seguinle:
I. A atualizagao dos elementos fisicos das unidades imoblllarias;
II. A expansao do numero de contribuintes; e
III. A atuahzagSo do cadastro imobiliario fiscal.
Art. 40. Os tributes langados e nao arrecadados, inscritos na Divida Ativa, cujos os custos para a
cobranga sejam superiores ao credit© tributario, bem como aqueles creditos prescritos, ser§o
cancelados mediante decreto do Chefe do Poder Executive Municipal, nao se constituindo como
renuncia de receita para efeilo do disposlo no parigrafo 3° do Art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal,
SECAO III
DA RENUNCIA DE RECEITA
Art. 41. Caso haja a necessldade de concessao ou ampllagao de incenllvo ou beneficio de
natureza tributaria do qual decorra renuncia de receita, esla devera ser demonstrada Juntamente
com a estimativa do impacto orgamentarlo-financeiro para o ano 2016 e dos dois exerdcios
seguintes:
§ 1°. As situagoes previstas no caput desle artigo para a concessao de renuncia de receita
dever§o atender a uma das seguintes condigdes:
I. Demonstragao pelo Poder Executive Municipal que a renuncia fol considerada na estimativa da
receita da lei orgamenl^ha anual, e de que nao afetari as metas de resultados fiscais previstos
pelo munidpio;
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II. Eslar acompanhada de medldas de compensa^ao no ano de 2016 e nos dots seguintes, por
meio de aumento de receita, proveniente de eleva<;§o de aliquotas, ampllag§o da base de cilculo,
majoragao ou criagao de tributes e contribuigoes.
§ 2°. A renuncia de receita previsla no paragrafo anterior compreende a anlstia, remlssao,
subsidio, credllo presumido, concessao de Isengao em carater nao geral, alleragao de aliquola ou
modificag§o de base de calculo que Implique a redug§o de tributes ou contnbuigoes, e outros
beneficios que correspondam a tratamento diferenciado.
CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 42. As despesas com pessoal ativo e inalivo da Adminlstragao Direla e Indireta do Poderes
Execulivo e Legislativo, nSo ultrapassarao a 60% (sessenta por cento) do valor da Receita
Corrente Liquida, limilado em 6% (seis por cento) o gasto com pessoal ativo e inativo do Poder
Legislative de conformldade com o disposlo no art. 20, III, "a", da Lei Complemenlar n® 101, de
04 de maio de 2000.
§ 1°. No limite estabelecldo neste artigo, Induem-se as despesas com remuneragSo de pessoal,
proventos de aposentadoria e pensoes, anistia de faltas de servidores por motives de paralisagoes
coletivas de trabalho, obrigagdes patronais e remuneragSo do prefeilo, do vice-prefeilo e dos
vereadores.
§ 2°. A concessao de qualquer vanlagem ou aumento de remunerag§o alem dos indices
inflacionarios, a cnagao de cargos ou alteragao de estruturas de carreiras, bem como a admissao
de pessoal, a qualquer titulo, pelos orgaos e entidades de admlnistragao direla e indireta so
poder§o ser feilas se houver pr^via dolagSo orgamentaria suficiente para atender as projegdes de
despesas ate o final do exercicio, obedecendo ao limite fixado no "caput" deste artigo, verlficada
dentre outras, a seguintes condigdes:
I. Existirem cargos e empregos publicos com vagas e preencher; e
II. Se houver vacancla no decorrer do exercicio.
Art. 43. Na fixagao das despesas com pessoal, o Municipio levara em conta a reallzagdo de
concurso publico para alendimento da carencia de pessoal.
Art. 44. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°, inclso II, da Constltuigao Federal,
ficam aulorlzados as concessdes de qualsquer vantagens, aumentos de remuneragao, cnagao de
cargos, empregos e fungdes, alleragdes de eslrutura de carreiras, bem como admissdes ou
conlratagdes de pessoal a qualquer titulo, com estrlto respeito ao artigo anterior.
Art. 45. A realizagao de servigo extraordlnario, se a despesa com pessoal houver atingldo o limite
prudenclal previslo na Lei Complemenlar n0 101/2000, somente podera ocorrer quando destmado
ao atendimento do relevanle interesse publico que sejam situagdes emergenciais de risco ou de
prejuizo para a sociedade.
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Art. 46, O disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar n0 101, de 2000, aplica-se
exclusivamenle para fins de calculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente
da legalldade ou valldade dos conlratos.
PARAGRAFO UNICO - Nao se consldera como substiluigao de servidores e empregados publicos,
para efeltos do capul deste artlgo, os conlratos de terceirlzagao relatives a execugao Indireta de
atividades que, simullaneamente:
I. Sejam acessonos, inslrumentos ou complementares aos assuntos que consllluem area de
competencia legal do 6rg§o ou entidade;
II. N§o sejam inerentes a categonas funcionais abrangidas por piano de cargos do quadro de
pessoal do orgao ou entidade, salvo expressa disposigao legal em contrario, ou quando se tralar
de cargo ou categoria extinto, total ou parclalmente.
Art. 47. A inclusao de recursos na lei orgamentarla do exerclcio proximo future, para o
pagamenlo de precatorlos, tendo em vista o disposto no art. 78 do ADCT, sera realizada de
acordo com os seguinles crlterlos:
I. Nos precatorios nao-ahmenticios, os creditos individualizados, cujo valor seja superior £ R$
16.000,00 (dezesseis mil reais) serao objeto de parcelamenlo em 04 (quatro) prestagoes iguais,
mensais e sucessivas;
II. Os precatorios originarlos de desapropriagao de imovel residencial do credor, desde que
comprovadamente unico, a epoca da Imissao na posse, cujos valores ultrapassem o limite
disposto no inciso anterior, serao dividldos em 04 (quatro) parcelas, iguais, mensais e sucessivas;
III. Os juros legals, a taxa de 6% (sets) por cento ao ano, ser§o acrescidos aos precatorios objeto
de parcelamenlo.
CAPITULO VII
DAS DISPOSICOES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Art. 48. A lei orgamenlaria Anual para o exerdcio de 2016 podera dispor sobre conlralagcSo de
OperagSes de Creditos para atendimento & despesa de capital, observando o limite de
endivldamenlo apurado ate o segundo mes Imedialamente anterior a assinatura do conlrato,
conforme exig^ncias constantes nos arts. 30, 31 e 32 da Lei Complementar n0 101/2000.
Art. 49. A conlratagao de operagfies de creditos dependera de autorizagao legislaliva em lei
especifica, consoante art. 32 da Lei de responsabilidade Fiscal.
Art. SO. Ullrapassado o limite de endividamento defmido no art. 48 desla lei, enquanlo perdurar
o excesso, o Poder Executive obtera resultado prlmario necessario atraves da limltagao de
empenho e movlmenlagao financeira nas dotagoes restringldas nesta lei.
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Art. 51. E vedada a reallza«;§o de opera^fies de cr^ditos que excedam o montante das despesas
de capital, ressalvadas as autorlzadas mediante credilos adicionais suplemenlares ou especlais
com fmalldade espedfica.
CAPITULO VIII
DAS METAS E DOS R1SCOS FISCAIS
Art. 52. As melas e riscos fiscals definldos na Lei Complementar 101/2000 serao demonstrados
nos anexos desta Lei Municipal.
Art. 53. As metas fiscals compreendendo os Resullados, Divida, Patrimonio, Renuncla de Recelta
e Despesa Obrlgatoria nos lermos da Lei Complementar n0 101/2000, §§ 1° e 2°. Incisos III e V
do art. 4°, consolldando todos os Poderes e 6rgaos municipals.
Art. 54, Os valores conslantes do Anexo de Metas Fiscais, devem ser vistos como indicativos e,
para tanlo, ficam admilldas varlagoes de forma a adequar a trajelorla que as determine ale o
envio do projelo de lei orgamenlaria de 2016 ao Legislative Municipal.
CAPITULO IX
DAS DISPOSIQOES FINAIS
Art. 55. A elaboragao do projeto do orgamento e sua respectiva execugao deverao ser reallzadas
de modo a evidenclar a transparencia da gestao fiscal, observando-se o principlo da publicidade e
permitlndo-se o amplo acesso da sociedade as informagdes relativas a cada uma dessas elapas.
PARAGRAFO UNICO - Serao divulgados na Internet pelo Poder Execulivo:
I. A lei orgamenlana, inclusive em versao simplificada, seus anexos, a programagao constante do
detalhamenlo das agdes e as informagdes complementares;
II. As contas publicas em geral, conforme legislagao especifica.
Art. 56. O Poder Executive Municipal, usando da faculdade que Ihe atribui a Lei Complementar n0
101/2000, pubheara no prazo de trinta dias apos o encerramenlo da cada bimestre e
quadrimeslre, os relatdrios resumidos de execugdo orgament^ria e relatdrios de gestdo fiscal,
respectivamente.
Art. 57. As prloridades e os objetivos dos projetos e atividades para o exercicio financeiro de
2016 serdo aqueles cont.dos na LEI MUNICIPAL N° 403/2013, DE 01/11/2013 - PLANO
PLUR^ANUAL 2014-2017 e suas alteragdes.
Art. 58. O Poder Execulivo firmara convenios com outras esferas do govern©, enlidades
particulares ou publicas, visando o desenvolvimento do programa do Governo Municipal,
notadamente os que versarem sobre recursos a fundo perdidos.
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Art. 59 Nos termos do inciso III do art. 5° da Lei Complementar n0 101/2000, o Orgamento da
administracao Direta e Indireta, seus Fundos, Orgaos e Entidades constiluira RESERVA DE
CONTINGENCIA de at^ 1% (um por cento) da Receita Corrente U'quida eslimada, destlnada ao
alendlmento de passives contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Art. 60. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que vlabilizem a
execugao de despesas sem comprovagao de suficienle disponlbtlidade de dotagao orgamentarla.
PARAGRAFO UN ICO - A conlabilidade registrara todos os atos e os fatos relatives a gestSo
orgamentana e financeira efelivamente ocorridos, sem prejuizo das responsabilldades e
providencias derivadas da inobserv^ncia do caput deste artigo.
Art. 61. O Poder Execulivo podera contribuir, alraves da aquisig^o direta de bens e servigos,
cessao de pessoal ou repasse de recursos financelros, para o custeio de despesas de competencia
de outros entes da Federagao, medianle a celebragao de convenlo, acordo, ajuste ou congenere,
conforme determina o art. 62 da Lei Complementar n0 101/2000.
Art. 62. 0 Poder Executive podera celebrar convenlos com entidades assislenciais, educacionais,
de saude, culturais, desportivas, seguranga ou outras, desde que n5o possuam fmalidade lucrativa
e que sejam idoneas.
Art. 63. Serao consideradas legais, as despesas com mullas, juros e outros acrescimos
decorrenles de eventual alraso no pagamento de compromissos por insufici^ncia de caixa e/ou
necessidade de priorizagao do pagamento de despesas imprescindiveis ao pleno funcionamenlo
das atividades e execugao dos projelos da adminlstragao municipal.
Art. 64. Cabera aos setores de planejamento, administragao e fmangas do Municiplo, o
acompanhamento e a coordenagao da elaboragao dos orgamenlos de que trata a presente Lei.
Art. 65, As Emendas a Lei do Orgamento, depois de aprovadas serao encaminhadas para
processamenlo e envlo dos relatorios para propiciar a preparag§o da redag§o final.
Art. 66. Alem de obedecer as demais normas de contabilidade publlca, a escrlturagao das conlas
publicas observara as seguintes:
I. A disponibilidade de caixa conslara de registro proprio, de modo que os recursos vlnculados a
brgSo, fundo ou despesa obrigatoria fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
II. A despesa e a assung^o de compromisso ser§o registradas segundo o regime de competencia,
apurando-se, em carater complementar, o resultado dos fluxos fmanceiros pelo regime de caixa;
III. As demonstragdes cont^beis compreenderao, isolada e conjuntamente, as transagdes e
operagoes de cada orgao, fundo ou entidade da administragao direta autarquica e fundamental.
Inclusive empresa estalal dependente;
IV. As recellas e as despesas previdenciarias serao apresenladas em demonslratlvos fmanceiros e
orgamenterios especificos;
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V. As operates de credito, as inscngfies em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento
ou assungao de compromissos junto a terceiros, deverao ser escriluradas de modo a evidenciar o
montanle e a varia«;§o da dlvida publica no periodo, delalhando, pelo menos. a natureza e o tipo
de credor;
VI. A demonslragao das variagoes patrimonlais dara destaque a origem e ao destine dos recursos
provenienles da alienagao de alivos;
Art. 67. A Fazenda Municipal mantera registro atuallzado dos inadimplenles os quais sao
impedidos de licilar ou contralar com o Municiplo, sendo vedado o encontro de conlas no alo do
pagamento a qualquer credor.
Art. 68, Para efeito na base de cilculo das transferdncias de recursos que o Munldpio esteja
obrlgado a efetuar, exduem-se as receitas com deslinaQao especifica provenientes de convenios,
ajusles ou acordos e demais disposigoes da Lei Complementar n0 101/2000, para a obtengao da
receita geral liquida.
Art. 69. A partir do 10° dia do Infdo do exercicio de 2016. o Municipio podera contralar
operagbes de cr^dltos internas por anlecipagSo da receita, destinadas a atender a insuficlencia de
caixa, a qual devera ser quitada, com juros e outros encargos incldentes, ale o dia dez de
dezembro do exercicio a que se refere a presenle lei, observadas as disposigdes da Lei
Complementar 101/2000.
Art. 70. A prestag§o de contas anual do Municipio incluir^ relatono de sua execugao na forma e
delalhamento apresentado na Lei Orgamentarla Anual.
Art. 71. Os projetos de lei de credllos adicionais especlais, a qualquer tempo serao solicitados ao
Poder Legislative, ressalvado o disposto no art. 167, § 3°, da Constituigao Federal,
PARAGRAFO UNICO - Os creditos adicionais especiais abertos nos ultimos qualro meses do
exercicio ter§o vig^ncia aulomatica no exercicio seguinle, desde que decrelada sua vahdade ale o
encerramento do ultimo expedlente do exercicio, nos termos do art. 167, § 2°, da Constituigao
Federal.
Art. 72. Sao vedados quaisquer procedlmentos no amblto dos sislemas de orgamento,
programagcio fmanceira e contabilidade, que viabilizem a execugao de despesas sem comprovag^o
e insuficiencia de disponibilidade de dotagao orgamentarla.
Art. 73. O Poder Executive publicara, no prazo maximo de 15 (qumze) dias uteis da data de
publicagao da Lei Orgamentaria Anual, os quadros de detalhamenlo da despesa, por orgao e
unldade orgamentarla integranles do orgamento fiscal e da segundade social, a categona
economica, o grupo de despesa e a modalidade de aplicagSo por elemento de despesa:
§ 1°. E vedado aos responsaveis pelas conlas de gestao, empenhar despesas acima das
disponibilidades financeiras mensais do respective orgao, liberadas conforme a programagao
fmanceira e o cronograma de desembolso, cumprindo atender, rigorosamente, a ordem
cronologica dos pagamentos segundo a liquidagao da despesa. e, restitulr a Fazenda Municipal os
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saldos financeiros por acaso existentes, al6 o ato do encerramento do expedienle do dia 31 (trinta
e um) de dezembro do exerci'cio de trata a presente lei.
§ 2°. O pagamento da despesa publica sera efetuado pelo sen valor bruto, devendo o responsavel
por ele, descontar na fonte e recolher a Fazenda Municipal dentro do exerci'cio financeiro e, em
moeda corrente do Pals, as receitas dele geradas, utilizando para o competente recolhimento o
Documento de Arrecadagao Municipal - DAM, o qual somente lera valldade quando autenlicado
pelo agente pubhco ou bancario autorizado.
Art. 74. 0 Sistema de Conlabilldade emitira relatorios smtelicos e anah'ticos das conlas de
gesl§o.
§ 1°. Os relatdrios de que trata o caput deste artigo conler§o a execug^o mensal dos orgamenlos
fiscal e da seguridade social, classificada segundo:
I. Grupo de receita;
II. Grupo de despesa;
III. Fonte;
IV. Orgao;
V. Unidade orgamentaria;
VI. FungSo;
VII. Programa;
VIII. Subprograma; e
IX. Detalhamenlo por elemento da natureza da despesa.
§ 2°. Integral o conjunto de relaldrios, a movimentagao da execugSo orgamentaria, fmancelra e
patrimonial, dlscrimmado para cada um dos m'veis referidos no paragrafo anterior:
I. O valor constante da Lei Orgament^ria Anual;
II. O valor inicial da Lei Orgamenlaria Anual e os credilos adicionais aprovados;
III. O valor previsto da receita;
IV. O valor arrecadado da receita;
V. O valor empenhado no mes;
VI. O valor empenhado ate o mes;
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VII. O valor pago no mes;
VIII. O valor pago at^ o mes;
IX. O valor anulado;
X. O controle das conlas bancarlas;
XI. A contabilidade sinletica pelo metodo das partldas dobradas;
XII. A contabilidade analitica por conta; e
XIII. A movimentagao patrimonial.
§ 3°. O relalorio de execugao orcamenlarla nao conlera duplicidade, ellmmando-se os valores
correspondentes ^s transferencias intragovernamentais.
§ 4°. O relalorio discrlmlnara as despesas com o pessoal e encargos sociais, de modo a
evldenciar os quantitativos despendidos com os vencimentos de vantagens, encargos com
pensionistas e inalivos e encargos sociais.
§ 5°. Alem da parte relativa a despesa, o relalorio de que trata o caput desle artigo contera
demonstrative de execugSo da receita, de acordo com a classificag§o constanle do anexo II da Lei
n0 4.320/64, Incluindo o valor estimado e o arrecadado no mes, e acumulado no exercicio, bem
como informagoes sobre evenluais reestimativas.
Art. 75. 0 setor competente, apos a publlcagao da Lei Orgamentaria Anual, divulgara, para efeito
definicao no art. 20 desta Lei Municipal, o seguinle:
I. Fonles de recursos para atender aos programas de trabalho;
II. Quadros demonstratives da especlficagao dos programas de trabalho;
III. Quadros demonstratives da natureza de despesa, delalhada no minlmo por elemento; e
IV. Quadro do cronograma de desembolso financeiro,
§ 1°. O cronograma de desembolso sera mensalmente reavaliado com base na efeliva
arrecadagao, considerando as alteragoes orgamentarias decorrentes de abertura de creditos
adicionais e oulras convenlencias adminlstrativas devidamente Justlflcadas.
§ 2°. Observado o cumprlmento dos percentuais constltucionais eslabelecidos e sem prejuizo das
obrigagdes relalivas a divida publica consolidada, o Poder Executive podera manler como deposito
financeiro contingencial, o equivalente ate 20% (vinle por cento) da arrecadagao, deslinado b
apllcagao de contrapartldas de convenlos e na execugao de objetivos eslrategicos previstos na Lei
Orgamentana, considerado ainda, os seguintes provisionamentos legais para o atendimento das
segulntes obrigagoes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HARTINOPOLE
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I. Sentengas judiclais;
II. Cobnr financeiramente a Reserva de Contlngencla;
III. Os riscos fiscals;
IV. Os dispendios com fenas de servidores;
V. Os dispendios com o declmo terceiro salario de servidores; e,
VI. Oscllagao da arrecadagao a menor.
Art. 76. Para fins do disposto no paragrafo 3°, do Art. 15, da Lei Complementar n0 101/2000,
consldera-se como despesas irrelevantes, os valores llmiles estabelecldos no inciso I e II, do Art.
24, da Lei n0 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.
Art. 77. Os Poderes Executive e Legislative ulilizarao o sistema eletromco de processamenlo de
dados em meio magn^tlco rigido e/ou flexi'vel para escrilurag§o e apresenlag5o de materia
conlabil relativa a execugao orgamentarla, financeira, patrimonial e fiscal, inclusive para fazer
prova Junto aos orgSos de fiscalizag§o com relag§o a sua obrigag§o mensal e/ou anual de prestar
contas, procedendo as movimentagoes conlabeis, registros dos seus controles internes e o reforgo
orgamentario as dolagoes ale seu respeclivo montante, inclusive na consolidag^o geral das contas
do exercicio.
§ 1°. O Poder Executive informalizara em modo mulliusuario os sistemas compuladorlzados dos
controles internos, disponlbilizando-o as contas de gestoes, e sua publicagao e transparencia das
contas publicas com enfase para a grande rede de computadores - Internet - em si'tlo proprio ou
de orgSo do sistema de controle externo Federal e/ou Esladual,
§ 2°. As contas dos Poderes Executive e Legislalivo serao consolidadas em 31 de dezembro do
exercicio a que se refere a presenle lei, exceto se ocorridas as seguintes hipoteses:
I. Se a despesa da Camara Municipal for maior que os valores dos duodecimos transferidos;
II. Se os Imposlos gerados nas fonles provenientes dos pagamenlos efetuados pela Camara
Municipal nSo houver sido recolhidos b Fazenda Publica, ate 31 de dezembro; e
III. Se as obrigagSes da Camara Municipal com a seguridade social, compreendendo as palronais
e a receila extra-orgamentaria, provenientes dos descontos dos servidores, nSo houver sido
recolhidas a conta eslabelecida no § 1°, do art. 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ate 31 de
dezembro;
§ 3°. Os saldos e preslagoes de contas dos adianlamentos a servidores 45 (quarenla e cinco) dias
antes do encerramento do exercicio serao apresentados a Fazenda Publica ate 31 de dezembro do
exercicio a que se refere a presente lei, sob pena dos responsaveis serem inscrltos na conta
Diversos Responsiveis, sem prejuizo das cominagdes legais prevlstas em lei e regulamenlos.
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§ 4°. Os responstiveis pelas contas de gestdes, ate o dia 15 do mes subsequente e a cada
blmestre do exercicio, apresentarao a Fazenda Municipal, balanceles mensais e relatorios da
geslao orgamenl^rla e fiscal, respectivamente, para efeito de consollda^o das contas gerais em
cumprimento das dlsposlgoes estabelecidas na Lei de Responsabilldade Fiscal das contas de
governo.
Art. 78. A Admlnlstragao Municipal - Poderes Executive e Leglslatlvo, nos lermos da Lei
Complementar n0 131/2009. disponibilizara em tempo real informagoes pormenorlzadas sobre
as suas execugSes orgamentarla e financelra.
Art. 79. Para o inteiro cumprimento das disposigdes desta lei, o Chefe do Poder Execulivo fica
autorlzado a proceder ao bloqueio de saldos de dotagoes orgamenlarlas e de contas bancarlas dos
orgaos da sua estrutura admlnistraliva, quando veriflcado o excess© de gastos ou por
convenlencias admlnistrativas devldamenle Justlftcadas, assim como podera alterar a llberagao de
recursos anleriormenle planejada, sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes constiluclonais.
Art. 80. A proposta orgamentarla comporlara emendas modificatlvas.
Art. 81. Fica expressamente autorlzado ao Poder Leglslatlvo a apresentagSo de emendas.
Art. 82. Se o projelo de lei orgamentarla nSo for encammhado para sang§o do Chefe do Poder
Execulivo ate ultimo dia do corrente exercicio, sera o mesmo sancionado e promulgado "Ipsl
lllere" a proposta orgamentana original, sendo a programagSo dela conslanle execulada somente
apos publicagao de tal lei municipal no Dlirio Oficial do Eslado, sob pena de nulidade do ato
prallcado pelo Prefelto Municipal.
Art. 83. Na execugao do orgamento, verificado que o comportamenlo da receila podera afetar as
melas estabelecidas, os poderes Executive e Legislative de forma proporcional as suas dotagoes
adolar3o o mecanismo de limitagao de empenhos no monlante necessirio. para as seguinles
despesas:
I. Redugao de gastos com combusliveis para a frota de vei'culos;
II. RacionallzagSo dos gastos com dlirias e viagens;
III. Ellmlnagao de possiveis vantagens concedidas a servidores;
IV. Redugao de investimentos programados (aquisigao de equipamenlo e maquinas em geral);
V. Conlingenclamento das dotagoes para material de consume e outros servigos das dlversas
alivldades;
VI. Eliminagao com despesas com horas extras;
VII. Obras em geral. desde que ainda nao iniciadas; e
VIII. ExoneragSo de servidores ocupanles de cargos comlssionados.
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§ 1°. Nao serao objeto de limilagao de empenhos as despesas que represenlem obrigagoes
constitucionais e legals, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do servlgo da divida,
inclulndo-se as despesas com pessoal e encargos socials.
§ 2°. Na limitagao de empenho observar-se-a a reslrigao menos onerosa, em obediencia ao
principle da razoabllldade.
Art. 84. Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicagao.
Pago do Poder Executive Municipal de Martinopole - Estado do Ceara
Em, 10 de julho de 2015.
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LEI MUNICIPAL N0 419/2015. DE 10

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORQAMENTARIAS DO MUNICIPIO
DE MARTINOPOLE/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE
2016 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

ANEXO DE METAS E RISCOS FISCAIS

LDO/2016
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MHONSTRATIVa VI - AVAUACiO DA SITUM^O FIHAhOlRA I ATUAAlAl DO RfaW FWOPBIO Df »fVO#nC|A DCS SCRVirOMS FV91ICOS
MUNICIPIO D€ MARTINOPOLE
LEI DE OIRETRIZES ORQAMENTARIAS 2016
ANEXODE METAS FISCAIS
RECEITAS E OESPESAS PREVIOENCIARIAS DO RPPS
Lei Municipal rfi 419/2015 de 10/07/2015 - LDO/2016
AMf - TabCa 6 (LRF, aft.40, §20, inoso IV. alinea a)

Rt 1,00

RECEITAS PREVIOENCIARIAS

2013

RECEITAS CORRENTES
Receila de ContribuKoes
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Contribuicao Patronal do Exorcicio
Petsoal Civil
Pessoal Militar
Contrlbul^ao Patronal de Exercicios Antehores
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Oulras Contribuicdes Prevldcnciarias
Compensa^ao Previdenciaria entre RGPS e RPPS
Receita Patrimonial
Oulras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Ahenaqao de Bens
Oulras Receitas de Capital
REPASSES PRE VIDE NCI ARIOS PARA COBERTURA DE DEFICIT

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

OUTROS APORTES AO RPPS
TOTAL DAS RECEITAS PREVIOENCIARIAS (I)
OESPESAS PREVIOENCIARIAS

2013

ADMINISTRAQAO GERAL
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDENCIA SOCIAL
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Oulras Despesas Previdenciarias
Comiwnu^ao PiraidciHiina d» apoMntadonai entre o RPPS e o RGPS
Coni|ie"MS»o Pi evident Mne de PcnMee entre o RPPS e o RGPS
RESERVA DO RPPS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II)
RESULTADO PREVIDENCIARIO (III) - (1 - II)
OlSPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS
FOMTE: Setor Central de ContaDilidade
NOTA:

ES

2014

I;

2015
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

2014

2015

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-

O.OOl
•
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0|

f.
OS

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

•1

•
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0

DEHOfSmATIVO VI AVAUACAO DA STUJACAO FTNANCEIRA E ATUAR1AL DO REGIME PR6PR10 DE PREVIDfNCW DOS SERWDORES PUBUCOS
Tabea 7 - Proje^io Aluanal Oo RPPS
MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
LEI DE DIRETRIZES ORNAMENT ARIAS 2016
ANEXODE METAS FISCAIS
PROJEgAO
ATUARIAL DO RPPS
Lei Municipal n0 419/2015 de 10/07/2015 - LDO/2016
AMF - Tabela 7 (LRF. art - o. 6 2°. inciso IV alinea "a")
RECEITAS PREV1DE NCI ARIAS
EXERCICIO
(•)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
FONTE; S«or Central de
NOTA :

RESULT ADO PREVIDENCIARIO
(c) = (a-b)

OESPESAS PR EVIDE NCI ARIAS
(b)
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
01
0
0
0
0
0
0
0
&
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?
0
0
0
a
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
of

RS 1 Ofl
SALDO FINANCEIRO
DO EXERCICIO
(d) = (exerckk)
anterior) ♦ (c)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Camara Municipal de Martin6pole
Av. Capita© Brito, 42 - Centra - Martinopole - CE
Fone: (88) 3627-1353 - CNPJ No. 00,592.140/0001-04

Oficio n0 64/2015 — GB - CMM.
Da:Camara Municipal de Maitin6pole/Ce.

Ao: Excelentissimo Sr. Prefeito.

Pelo presente, vimos solicitar a Vossa Excelencia.que na Data do.
dia 28de maio de 2015 foi aprovadoem segunda votagao e discussao por esta
Casa Legislativa o Projeto de Lei Municipal n° 004/2015, de 13 de Abril de 2015,de
autoria do Executive Municipal que Dispoe Sobre As Oiretrizes^ Orpamentanas do
Municipio de Martin6pole/Ce Para o Exerciao Fmanceiro de 2016 e Da Outras
Providencias O Projeto foi aprovado ppr unanimidade com Emenda da vereadora e
presidente desta casa Legislativa Rogisla Fernandes Nogueira Fontenele.
•
.

Copia da Ata da Realiza no dia 28 de Maio de 2015
Copia da emenda de autoria da vereadora e Presidente Rogisla Fernandes
Nogueira Fontenele.

Martinopole-Ce., 08 de Julho de 2015.

Tesoureiro da Camara Municipal de Martinopole
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Camara Municipal de Martinopole
Av. Capitao Brito~, 42 - Centro - Martinopole - GE
Fone! (88) 3627-1353 - CNFi No. 00.592.140/0001-04
ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
CEARA, REALIZADA AOS 28 DIAS NO MES DE MAiO DO ANO DE DDIS MIL E QUINZE (2015),

6 £'S
•i 2; ^
^ O cl
OC
O w

^ ^ .
..
Aos vinte e oito um dias (28) dias do mes de maio do ano de dois mil e
quinze (2015), as 19:10 hrs no plenaria da Camara Municipal de Martinopole/Ce.,
situada na Av. CapitSo Brito n0 42. nesta cidade, aconteceu a sessaO ordinaria deste
Poder Legislative. A esta sessao compareceram os seguintes vereadores, Antonio
g g y
Joao de Sampaio, Francisco Barros de Oliveira, Bruna Sayuri Kyomen Rohz.
^ ^ o
Francisco Ediberto de Souza, Etevaldo Frota Ximenes. Jose Francisco das Chagas
^ ^ y
Maria Simone Marques Nascimento da Raz, Francisco Aleudiney Monte Cunha e
Vi y ^
Rogisla Fernandes Nogueira Fontenele. A Sessao foi Presidida pela Vereadora
?
S
Rogisla Fernandes Nogueira Fontenele - Presidente desta casa. Verificando haver ^ O
numero legal, a Senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e falou do objetivo
desta sessao que e colocar em segunda discussao e vota9ao o Projeto de Lei
Municipal n0 004/2015. de 13 de Abril de 2015.de autoria do Executivo Municipal que
Dispde Sobre As Diretrizes Orgamentarias do Municipio de Martinopole/Ce Para o
Exercicio Financeiro de 2016 e Da Outras Providencias.. Continuado apos receber
parecer favoravel pela aprovagao com emenda das comissoes competemes. a
Senhora Presidente colocou em votagao plenaria a emenda e seguidamente o Projeto
de Lei Municipal n0 004/2015. de 13 de Abril de 2015.de autoria do Executivo
Municipal que Dispoe Sobre As Diretrizes Orgamentarias do Municipio do
Martinopole/Ce Para o Exercicio Financeiro de 2016 e Da Outr.as Providencias
Emenda ao Projeto de no004/2015- LDO A vereadora Rogisla Fernandes Nogueim
Fontenele Presidente da Camara Municipal de Martinopole/Ce., vem propor a esta
Comissao as seguintes emendas, aos Artigos 43, 47. 80 e 81. que passarao a v.gorar
no referido Projeto de Lei com a seguintes redagoes: Art. 43 - Na f.xagao das
despesas com pessoal, o Municipio levara em conta a realizagao de concurso publico
para atend.mento da carencia de Pessoa .Art. 47 - A inclusao de recurso na Le.
Orcamentaria no exercicio proximo future, para o pagamento de precatono. tendo em
vista o disposto no artigo 78 do ADCT. sera realizado de acordo com o seguinto
criterib: 1 - Nos precatorios nao alimenticios. os creditos individuahzados cujo valor
seja superior a R$16.000,00 (dezesseis mil reais), serao objeto de parcelamento em
04 (quatro) parcelas iguais. mensais e sucessivas.il - Os precatorios origmanoo e
desapropriagao de imoveis residenciais do credor. desde que comprovadamente
unico. a epoca da emissao da posse, cujos valores ultrapassem o l.m.te exposto no,
inciso interior, serao divididos em 04 (quatro) parcelas igua.s, mensais e sucessivas
- Os juros legais, a taxa de 6% (seis) por cento ao ano, serao acresc.dos ao.
precatorios objeto de parcelamento./Art. 80 - A proposta orgamentana comportara
emendas modificativas. Art. 81 - Fica expressamente autorizado ao poder legislative a
apresentagao de emendas .Colocada em (2°) segunda discussoes e votagao a
referida emenda foi aprovada por Cinco (05) votos a favpr e Quatro ( -») co^ r9
Seguidamente a senhora presidente doiocou em (2°) segunda discussao e votagco o
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Projeto de Le, Mun,c,pal
004/2015, de 13 de Abnl de 2015.de au.oria do Execo.ivo
Muniapal que Oispde Sobre As Diretnzes Orgamentarias do MUn,tiPio do
Martmopole/Ce Para o Exercicio Financeiro de 2016 e Da Outras Providences O,
• Projeto ora mencionado foi aprovado por Cinco (05) votes a favor e Quatro (04; contr,,
corn redagao final alterada pela seguinte emenda. Emenda ao Projeto de n"004/20r
LDO A yereadora Rogisla Fernandes Nogueira Fontenele, Pres.dente da Cams o
Municipal de Martmopole/Ce./vem proper a esta Comissao as segumtes emends
aos Artigos 43, 47, 80 e 81, que passarao a vigorar no referido Projeto de Lei com a
segumtes redagoes. Art. 43 - Na fixaga.:. das despesas com pessoal, o Mumcipio
evara em conta a realizagao de concurso publico para atendimento da carencia do
Pessoa I .Art. 47 - A inclusao de recurso na Lei Orgamentaria no exercicio proximo
future; para o pagamento de precatorio,. tendo em vista o disposto no artigo 78 do
AOGT sera realizado de acordo com o seguinte criterio: I - Nos- precatorios nap
alimenticios. os creditos individualizados cujo valor, seja superior a R$16.000.0G
(dezesseis mil reais), serao objeto de parcelamento em 04 (quatro) parcelas iguais
mensais e sucessivas. II - Os precatorios originarios de desapropriapao de imbveis
residenciais do credor, desde que cpmprovadamente unico, a epoca da emissao da
posse, cujos valores ultrapassem o limite exposto no inciso interior, serao divididos cm
04 (quatro) parcelas iguais, mensais e sucessivas. Ill - Os juros (egais, a taxa de 6%
(seis) por cento ao ano, serao acrescidos aos precatorios objeto de parcelamento./Ad
80 - A proposta orpamentaria comportara emendas modificativas. Art. 81 - Pica
expressamente autorizado ao poder legislative a apresentapao de emendas
Seguidamente a senhora Presidente colocou em primeira discussao e votapao Nada
mais havendo a tratar nesta sessao, a Sra. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e mandqu lavrar esta ata que sera assinada pelos vereadores. ( A La
dim tad a conform© o paragrafo unico do Art. 86 - RiCMM). Eu
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CAMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE
AVENIDA CAPIlAO BRITO N5 42-CENTRO
CNPJ N2 00.S92.140/0001-4
FONE (88) 3627135

EMENDA AO PROJETO DE N- 004/201^- LDO.

A vereadora Rogisla Fernandes Nogueira Fontenele, Presidenie da
Camara Municipal de Martinopole/Ce., vem proper a esta Comissao as seguintes
emendas, aos Artigos 43, 47, 80 e 81, que terao as seguintes redacoes;
Art. 43 - Na fixagao das despesas com pessoal, o Munidpio levara em eonta a
realiza?ao de concurso publico para atendimento da carencia de Pessoal.
Art. 47 - A irrclusao de recurso na Lei Orcamentaria no exerdcio proximo future, para o
pagamento de precatorio, tendo em vista o disposto no artigo 78 do ADCl", sera
realizado de acordo com o seguinte criterio:
I - Nos precatorios nao alimentidos, os creditos individualizados cujo valor soja
superior a RSlG.OOO^O (dezesseis mil reais), serao objeto de parcelamento em 04
(quatro) parcelas iguais, mensais e sucessivas,
II - Os precatorios originarios de desapropriagao de imoveis residenciais do credor,
desde que comprovadamente unico, a epoca da emissao da posse, cujos valorem
ultrapassem o limite exposto no inciso interior, serao divididos em 04 (quatro) parcelas
iguais, mensais e sucessivas.
III - Os juros legais, a taxa de 6% (seis) por cento ao ano, serao acrescidos aos
precatorios objeto de parcelamento.
Art. 80 - A proposta or^amentaria comportara emendas modificativas.
Art. 81 - Fica expressamente autorizado ao poder legislative a apresentapo tie
emendas.

Presidente da Camara

