
Lei N.0 131/2018 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICiPIO PARA 
O EXERCiCIO FINANCEIRO DE 
2019. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES 

PEQUENO, no uso de suas atribulcoes legais, faz saber que a Camara 

Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI 

.: MUNICIPAL: 

Art. 1 ° Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio para o 
exercicio financeiro de 2019, compreendendo: 

I - Orc;amento Fiscal referente aos Poderes do Executive e Legislative, 
seus fundos, orqaos e entidades da Admlnistracao Municipal direta e 
indireta, inclusive fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder Publlco: 
II - Orcarnento-da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
6rgaos a el�'ip\lin�lados, da Adrninlstracao Municipal, direta e indireta, bem 
porno os fundc,&� fundacoes instituidos e mantidos pelo Poder Publico, 

Art. 2° A Receita Orcarnentaria e estimada em R$ 55.000.000,00 (Cinquenta 
e Cinco MilhQ,!�de Reals). 
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Art. 3° A Despesa Orcamentaria, no mesmo valor da Receita Orcarnentaria, e 
fixada ernr�S 55.00(tOOf>,OO (Cinquenta e Cinco Milhoes de Reais). 

Art. 4° A, 'aespesa flxada a conta dos recurses previstos no presente 
Orcarnento.bbservada a proqrarnacao constante do Detalhamento das Acoes, 
em anexo, apresenta, por 6rgao, o desdobramento de que trata o Quadro I, 
anexo a esta Lei. 

Paraqrafo \�nico. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou 
parclalmente, as cateqorias de proqrarnacao constantes desta Lei, mantido o 
respectivo. detalhamento por esfera orcarnentarla, grupos de despesa, fontes 
de recursos, modalidades de apllcacao e identificadores de uso, a fim de 
ajustar a proqrarnacao aprovada as cornpetencias e atribuicoes definidas para 
cada 6rgao ou entidade. 

Art. ; 5· 0 
- Flea o Poder Executivo, autorizado a abrir creditos adicionais 

suplernentares: 
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I. Cancelamento de recursos fixados neste Projeto de Lei, ate o fimite de 50% 
(Cinquenta por cento) do total da despesa, por transposicao, remanejamento 
ou transferencla integral ou parcial de dotacoes, inclusive entre unidades 
orcarnentarlas distintas, respeitadas as dlsposicoes constitucionais e os termos 
da Lei Federal n° 4.320, de 17 de rnarco de 1964; 

II. Excesso de arrecadacao, eventualmente apurado durante o exercicio 
financeiro, Obedecido ao disposto no artigo 8° desse Projeto de Lei, ate o 
limite do excesso arrecadado; 

Ill. Superavit financeiro apurado em balance patrimonial do exercicio anterior, 
ate o limite do superavit financeiro existente; 

IV. Operacoes de credito autorizadas e/ou contratadas durante o exercf cio, ate 
o limite da operacao contratada; 

-dotacoes consignadas a reserva de continqencia: 

Art. 6° - Fica o Chefe do Peder Executivo, autorizado a suplementar ate o valor 
global dos · projetos, oriundos de recurses programados no O G U e/ou 
transferidos vol�ntariamente de orqaos Estaduais e Federais. 

?,,. 

" 
Art. 7° - Fica o e-'1>efe do Peder Executive, autorizado a efetuar Operacao de 
Credito, ate o limite de 7%( sete por cento) da Receita Corrente Uquida, 
observadas as li'i'ita96es legais vigentes, no tocante ao endividamento. 

-?' .} ,..,,,... 
Art. 8° - 0 excesso de arrecadacao eventualmente apurado, relativamente aos 
recursos do Tesouro Munlclpal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de 
operacoes. de creditos e convenios destinar-se-a, de infcio, integralmente, a 
recornposlcao das dotacoes orcarnentanas previstas na presente Lei. 

·::;,\�. 

Paraqrafo Ql1ico - 0 pefcentual a que se refere o art. 5° passara a incidir sabre 
o valor acreseido pelos 'credltos adicionais abertos na forma deste artigo. 

Art. 9° - E a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do 
presente projeto. 

Art. 10° -. E�ta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2019. 
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LEI ORCAMENTARIA EXERCiCIO 2019 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA 
NOS 03 UL TIMOS EXERCiCIOS 

A arrecadacao da receita orcarnentaria desta prefeitura nos 
tres ultimas exercicios financeiros se deu da seguinte forma: 

Exercicio Total Arrecadado (R$) 
2015 40.259.126,31 
2016 46.178.900, 70 
2017 45.007.383, 71 

O aumento da arrecadacao dos exercicios supracitados foi o 
seguinte: 

Exercicil ,.;@ Percentual de aumento 
2015 para 2016 

. �;.�, 

14,70% �-' 
2016 para 2017 2,54% 
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