
LEIN' 128/2018 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

DE 08 DE MAIO DE 2018 

EMENTA: "Dispi5e sobre as 
diretrizes para a elaboracao da 
Lei Orcamentaria para o 
exercicio de 2019 e d3 outras 
providencias." 

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

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

Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI 

MUNICIPAL: 

Art. 1° • Sao estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da 

Ccnstituicao Federal, as diretrizes orcarnentarlas do Municipio para 2019. 

I. As prioridades e metas da admirustracao publica municipal; 

Il, A orqanizacao e estrutura dos orcamentos: 

Ill. As diretrizes gerais para a elaboracao dos orcarnentos do municipio e 

suas alteracoes 

IV. As dtsposicoes relativas a divida publica municipal: 

V. As disposicoes relativas as despesas do municipio com pessoal e 

encargos sociais; 

VI. As oisposicoes sabre alteracoes na legisla,ao tnbutana do municipio; 

VII. As disposic;5es finais. 

§ 1 ° - Os orcarnentos municipais e respectivas contabiuzacoes pelo rnetodo das 

Partidas Dobradas, das Contas de Governo e Contas de Gestao, obedecerao 

para fins de registro, demonstrative e consondacao, alern de c6digos locais, as 

seguintes disposicoes da Lei Federal n.' 4.320/64. 

I. Anexo I, Especificacao da Receita; 
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II. Adendo I, Especificacao dos Elementos da Despesa; 

Ill. Adendo IV, Especificacao da Despesa; 

IV. Anexo V, Classiflcacao Funcional-Proqrarnatica com c6digo e estrutura; 

V. Quadros demonstrativos dos Adendos V, VI, VII, VIII e XI. 

Art. 2° - O Plano Plurianual para o periodo de 2019 A 2021, estabelecera as 

prioridades e as metas para o exercicio de 2019, sendo esta Lei regra 

estabelecida para elaboracao da Lei Orcarnentaria 2019, podendo o orcarnento 

incorporar as adequacoes necessanas. 

§ 1° - Os ANEXOS de METAS FISCAIS e RISCOS FISCAIS, partes integrantes 

desta lei terao precedencia na alocacao de recurses nos orcamentos para o 

exerclcio de 2019, nao constituindo as Ultimas em timite a proqramacao das 

despesas. 

§ 2° - Ocorrendo rnudanca de moeda, extincao do indexador, dolarizacao da 

moeda nacional, rnudanca na politica salarial, carte de casas decimais, e 

qualquer outra ocorrencla no SISTEMA MONETARIO NACIONAL, flea o Poder 

Executive Municipal, atraves de Decreto, autorizado para adequa-la as sistemas 

orcamentano, financeiro e patrimonial a estas rnodiflcacoes, os quais terao seus 

valores corrigidos imediatamente, para que o equilibria dos referidos sistemas, 

seja conservado e estes nae sofram prejuizo manifesto capaz de inviabilizar, 

ternporarla ou definitivamente a continuidade do funcionamento da maquina 

administrativa. 

§ 3° - Os projetos constantes do Plano Plurianual de lnvestimentos poderao ser 

revistos e atualizados de modo a assegurar a projecao continuada de 04 (quatro) 

anos, observado o disposto no Paraqrafo Unico do art. 23 da Lei Federal n.? 

4.320/64. 

Art. 3° - As receitas pr6prias e de 6rgaos, fundos, autarquias, inclusive as 

especiais, fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder PUblico, bem como das 
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empresas publicas e sociedade de economia rnista desta Lei, somente poderao 

ser programadas para atender integralmente suas necessidades relativas a 

custeio administrative e operacionat, inclusive pessoal e encargos socials, bem 

coma ao pagamento de juros, encargos e arnortizacao da divida. 

Par.igrafo Unico - Na destinacao dos recurses de que trata a "caput" deste 

artigo para atender despesas com investimentos, serao priorizadas as 

contrapartidas de financiamentos. 

Art. 4° - 0 Projeto de Lei Orcarnentarla Anual que o Poder Executive 

encarninhara ao Peder Legislative, obedecido ao disposto na Lei Federal n.? 

4.320164 e o § 5° do art. 42 da Constitulcao Estadual, para exame e deliberacao 

da Camara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orqanica Municipal, sera 

constituido de: 

I. Texto de lei; 

II. Consolidacao dos quadros orcamentarios; 

Ill. Anexos dos orcamentos fiscals e da seguridade social, descriminado a 

receita ea despesa na forma definida nesta lei; 

IV. Anexo do orcarnento de investimento a que se refere a art. 165, 5°, 11, da 

Constituicao, na forma definida nesta lei. 

§ 1° • lntegrarao a consolidacao dos quadros orcarnentanos a que se refere o 

incise II deste artigo, incluindo as comprovantes referenciados no art. 22, incise 

111, da Lei n.? 4.320164, de 17 de rnarco de 1964, os seguintes demonstratives: 

l, Do resume das receitas dos orcarnentos fiscais da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, par categoria econ6mica e origem dos recurses; 

II. Do resume das despesas dos orcarnentos fiscais da seguridade social, 

iselada e conjuntamente, par categoria econ6mica e origem dos recurses; 
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Ill. Da receita e da despesa, dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, segundo categorias econ6micas, conforme 

anexo Ida Lei n.? 4.320/64, de 1964, e suas alteracoes: 

IV. Das receitas dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, de acordo com a classlflcacao constants do anexo Ill, da 

Lei n." 4.320/64 e suas alteracoes: 

V. Das despesas dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo o Peder do orqao, par grupo de despesas e 

fontes de recurses; 

VI. Das despesas dos orcamentos fiscais e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo a funcao, programa, subprograma e grupo de 

despesa; 

VII. Dos recurses do Tesauro Municipal, diretamente arrecadados, nos 

orcarnentos fiscais e da seguridade social, par 6rg8o; 

§ 2° - A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orcarnentaria Anual content 

I. Anexos da Lei 4.320/64. 

II. Justificativas da estimativa e da fixacao, respectivamente, dos principais 

agregados da receita e da despesa, que importarem em investimento que 

ultrapasse o exercicio do Orcarnento 2019. 

§ 3° - Acompanharao o projeto de Lei Orcarnentaria Anual, demonstrativos 

contendo as seguintes mtormacoes complementares: 

I. Os resultados correntes dos orcarnentos fiscais e da seguridade social; 

II. 0 efeito, decorrente de isencoes e de quaisquer outros beneficios 

tributarios, indicando, por tributo e por modalidade de beneficio contido na 

leqislacao do tribute, a perda da receita que lhes possa ser atribuida, bem 

como os subsidies financeiros e crediticios concedidos par 6rgao ou 

entidade da adrninistracao direta e indireta com os respectivos valores par 
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especie de beneficio, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6°, da 

Constituicao Federal; 

§ 4° - Os valores constantes dos demonstratives previstos no pari3.grafo anterior 

serao elaborados a precos da proposta orcarnentarla, explicitada a metodologia 
utilizada. 

Art. 5° - Os orcarnentos fiscais e da seguridade social cornpreenderao a 

proqrarnacao dos Poderes do Municipio, seus Orqaos e Fundos, instituidos e 

mantidos pelo Poder Publico Municipal. 

Art. 6° - Para efeito do disposto no art. 4' desta lei, o Poder Legislativo, os 

6rgaos descentralizados e as Secretarias de Governo, as administracoes dos 

fundos especiais, demais admirustracces dos orqaos publicos municipais e 

contas de gestoes, encarninharao ate o dia 28 de agosto de 2018, a Secretaria 

responsavel pela elaboracao da Proposta Orcarnentaria, suas respectivas 

propostas orcarnentarla, para fins de exame tecnico de viabilidade e 

consolldacao, sob pena de terem suas propostas fixadas com base nos atuais 

custos administrativos. 

Art. 7° - 0 Orcamento Fiscal e da Seguridade Social discrirnlnara a despesa par 
6rg8o e unidade orcamentaria, segundo a classiflcacao funcional-proqramanca, 

expressa par categoria de proqrarnacao em seu menor nfvel. 

§ 1° - As categorias de proqramacao de que trata o caput deste artigo poderao 

ser identificados por subprojetos ou subatividades, com lndicacao das 

respectivas metas. 

§ 2° • Os subprojetos e subatividades se for o caso, serao agrupados em projetos 

e atividade, contendo uma sucinta cescricao dos respectivos objetos. 

§ 3° - No projeto de Lei Orcarnentaria Anual podera ser atribuido a cada 

subprojeto e subatividade, para fins de processamento, um c6digo nurnenco 

sequencial. 
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§ 4° - 0 enquadramento dos subprojetos e subatividades na classiflcacao 

funcional-proqrarnatica devera observar genericamente os objetivos precipuos 

dos projetos e atividades, independentemente da entidade executora e do 

detalhamento da despesa. 

§ 5° - As rnodiflcacoes propostas nos termos do art. 166, §§ 3°, 4° e 5°, da 

Constituicao Federal deverao preservar os c6digos nurnericos sequenciais da 

proposta original. 

§ 6° - As fontes de recursos e as modalidades de aplicacao aprovadas na Lei 

Orcarnentaria e em seus creditos adicionais poderao ser modificadas mediante 

publicacao de ato do Poder Executive, 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 recurses para os 

fins respectivamente programados. 

Art. 8° - A modalidade de aplicacao a que se refere o § 6° do artigo anterior 

destina-se a indicar o responsavs! pela execucao e sera 

Orcarnentaria e creditos adicionais pelo 

(00.00.00.000.0000.0.000.0000) contorme abaixo: 

I. 00 = C6digo inicial que identifica o 6rgao 

11. 00 = C6digo que identifica da Unidade Orcarnentaria: 

Ill. 00 = C6digo que identifica a tuncao: 

IV. 000 = C6digo que identifica a Subfuncao: 

identificada na Lei 

c6digo geral 

V. 0000 = C6digo que identifica o Programa segundo o PPA; 

VJ. 0 = Tipo de Canta Orcamentaria Projetos ou Atividades, sendo nurneros 

impares projetos e nllmeros pares Atividades; 

VII. 000 = C6digo que identifica a sequencia dos projetos ou atividades. 

VIII. 0000 = C6digo que identifica a sequencia dos subprojetos ou 

subatividades, caso exista necessidade na conta orcamentaria. 
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Art. 9° - Os creditos adlcionais utilizarao identica forma de ccdiflcacao e 

proqrarnacao estabelecida para a Lei Orcamentaria AnuaL 

§ 1° - Acornpanharao os projetos de lei relatives a autorizacoes de creditos 

adicionais especiais, exposicoes de motives circunstanciadas que os justifiquem. 

§ 2° - Cada Projeto de Lei e Decreto devera restringir-se a uma unica modalidade 

de credito adicional, indicando os novas programas au as programas a serem 

suplementados, ocorrendo a abertura e respective desdobramento coma 

preceituam os arts. 43 e 46 da Lei Federal n. 0 4.320/64. 

Art. 10 - Nas previs6es de receita e na proqrarnacao da despesa observar-se-a: 

01. - Nas previs6es de receitas: 

I - As previs6es de receitas observarao as normas tecnicas e legais, 
considerarao as efeitos das alteracoes na legisla980, da vanacao do indice de 

precos, do crescimento econ6mico ou de qualquer outro fator relevante e serao 

acompanhadas de demonstrative de sua evolucao nos Ultimas tres anos. 

11 - Reestimativa de receita por parte do Peder Legislative s6 sera admitida se 

comprovado erro ou ornlssao de ordem tecnica au legal. 

Ill - 0 montante previsto para as receitas de operacoes de credlto nao podera 

ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei 
orcarnentaria. 

IV - Ate trinta dias ap6s a publicac;iio da Lei Orcarnentaria Anual as receitas 

previstas serao desdobradas, pelo Peder Executive, em metas bimestrais de 

arrecacacao, com a especlflcacao, em separado, quando cabfvel, das medldas 

de combate a evasao e a soneqacao, da quantidade e valores de acoes 

ajuizadas para cobranca da Divida Ativa, bem coma da evolucao do montante 
dos credrtos tributaries passiveis de cobranca administrativa. 

02 - Na proqrarnacao da despesa nae poderiio ser: 
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I. Fixadas despesas, sem que estejam definidas e legalmente instituidas as 
unidades executoras; 

II. lncluidos subprojetos com a mesma finalidade em mais de um 6rgao; 

Ill. lncluidas despesas a titulo de lnvestimentos - Regime de Execucao 
Especial, ressalvados os casos de calamidade publica formalmente 

reconhecidos, na forma do art. 167, § 3°, da Constituicao: 

IV. Transferidos a outras unidades orcarnentarlas do mesmo 6rgao as 
recurses recebidos par transferE!ncia; 

§ 1° • Excetuados as casos de obras cuja natureza au continuidade fisica nao 

permitam o desdobramento, a Lei Orcamentaria Anual nao consiqnara recurses 

a projeto que se localize em mais de uma unidade orcamentana au que atenda 
a mais de uma. 

§ 2° - 0 total de emendas a proposta orcarnentana nae podera exceder ao limite 

total do orcarnento fixado. 

Art. 11 • Os recurses para compor a contrapartida de ernprestlrnos internos e 

externos e para o 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 recurses. 

Art. 12 - E vedada a lnclusao, na Lei Orcarnentaria Anual e em seus creditos 

adicionais, de dotacoes a titulo de subvencoes socials, ressalvadas aquelas 

destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza 

continuada, que preencham uma das seguintes condicoes: 

I. Seja de atendimento direto ao publico nas areas de assistencla social, 

sauda, educacao, Cultura e Desportos, as vinculadas a area de 

assistencla terao que ter registro no Conselho Nacionat de Assistencla 
Social (GNAS); 
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II. Sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantr6pica, 
lnstitucional ou assistencial; 

Ill. Atendam ao disposto no art. 204 da Constituicao Federal, no art. 61 do 

Ato das Oisposicoes Constitucionais Transit6rias; 

IV. Ser sediada no Municipio; 

V. Assegurem a destinacao de seu patrim6nio a outra instttuicao com a 

mesmo fim e com sede no Municipio, au ao Peder Publico, no caso de 

encerramento de suas atividades. 

§1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvencoes sociais, a entidade privada 

sem fins lucrativos cevera apresentar declaracoes de funcionamento regular, 
emitida no exercicio de 2019, par tres autoridades locals e comprovante de 

reqularizacao do mandate de sua diretoria. 

§2° - A destlnacao de recurses a entidade privada com sede no municipio para 
atendimento as acoes de assistencia social, saUde e educacao, serao realizadas 

par intermedio de transfer9ncias intergovernamentais, mediante piano de 

aplicacao indicada a unidade de medida de desempenho e requerimento do seu 

titular, devendo sua prestacao de contas ocorrer ate o Ultimo dia lltil do Exercfcio 

a que se refere a presente Lei, composta dos seguintes documentos. 

a. Relat6rio consubstanciados das atividades; 

b. Balancete financeiro; 

c. Recolhimento do saldo monetario que houver; 

d. Cornprovacao de desempenho. 

§3° • A destlnacao de recurses transferidos diretamente pelo Sistema Unicode 

Sal/de, para entidades que estejam vinculadas a umao, cevera ser feito 

mediante receita e despesa orcamentaria demonstrando a origem de recurso, ao 

qual, o Municfpio atua apenas coma transferidor e na fiscalizacao do recurse 

transferido. 
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Art. 13 - E vedada a lnclusao de cotacao. a titulo de auxilios para entidades 

privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam: 

I. Voltadas para o ensino especial ou representativas da comunidade 

escotar das escolas publicas estaduais e municipals do ensino 

fundamental ou, ainda. unidades mantidas pela Campanha Nacional da 

Comunidade (CNEC). 

II. Cadastradas junta ao Mlnlsterlo do Meio Ambiente, dos Recurses 

oriundos de programas ambientais doados par organismos intemacionais 
ou agencias estrangeiras governamentais; e, 

Ill. Voltadas para as acoes de sauce prestadas par entidade vinculada ao 

SUS ou quando financiadas com recurses de organismos intemacionais. 

Art. 14 - As transfer8ncias de recurses do municipio consignadas na Lei 
Orcarnentaria Anual, para as instituicoes, a qualquer tltulo, inclusive auxilios 

financeiros e contribuicoes. patrocinio a eventos, a pessoas flsicas e juridicas 
serao realizadas exclusivamente mediante contrato. convenio. acordo, ajuste ou 
outros instrumentos conqeneres, na forma da legisla9ao vigente, ressalvadas 
aquelas decorrentes de recurses oriqmanos da reparticao de receitas previstas 
em leqislacao especifica, as reparticoes de receitas tributarias, as operacoes de 
credltos para atende-la a estado de calamidade publica legalmente conhecido 

par ato do Poder Executive, e dependerao da cornprovacao par parte da unidade 

beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, desde cue nao esteja 
inadimplente com: 

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

II. As contribuicoes para o Fundo de Garantia por Tempo de Services; e, 

Ill. A prestacao de contas relativas a recurses anteriormente recebidos da 

adrninlstracao pubtica municipal, atraves de convenlos, acordos, ajuste, 
subvencoes, auxflios e sirnllares: 
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IV. Fisco do Municipio. 

§ 1° - Cabera ao orqao transferidor do rnuniclplo: 

I. A exigE!ncia de lndlcacao compromissada de um preposto coordenador do 

programa; e, 

II. Acompanhar a execucao das subatividades ou subprojetos desenvolvidos 

com as recurses transferidos. 

§ 2° - As transferenclas previstas neste artigo serao feitas mediante 

apresentacao de piano de trabalho, devendo o empenho ocorrer ate a data da 

assinatura do respective acordo, convenio, ajuste au instrumento conqenere, e 

as demais registros pr6prios nas datas da ocorrencla dos fates correspondentes. 

§ 3° - A destinacao de recursos para, direta ou indiretamente. cobrir 

necessidades de pessoas fisicas au deficits de pessoas juridicas devera atender 

as condicoes estabelecidas nesta lei e estar prevista no orcarnento au em seus 

creditos adicionais, ate o limite de dez par cento da receita corrente liquida. 

§ 4° - Na concessao de credito a pessoa fisica au juridica que nao esteja sob a 

controle direta ou indireta, os encargos financeiros, comiss6es e despesas 

conqeneres nao serao inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captacao, 

com o mesmo prazo de amortizacao estabelecido para o Municipio junta a 
lnstltuicao financeira. 

§ 5° - Na concessao de credlto ou patrocinio a pessoa fisica ou juridica, 

assoclacao ou entidade, destinado a atividades desportivas e culturais apoio a 

liga desportiva, assoclacao desportiva para lmplernentacao de Cornpetlcoes 

Esportivas Regionais ou apoio a atividades culturais no arnblto da Sociedade 

local. 

§ 6° - Nos recurses transferidos pelo Governo coma incentivo a Classes de 

Trabalhadores, abono, producao ou qualquer outro beneficio, podera ser pago 

mediante apresentacao de convenlo com Associacao de Classe em 
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conformidade com as exigencias contidas nos incises I, Ille IV do caput do Art. 
14. 

Art. 15 - Serao constituidas, nos Orcarnento Fiscal e da Segurtdade Social, 

RES ERV A DE CONTINGENCIA aos respectivos orcamentos ate o limite rnaxlrno 

de 10% (dez por cento) da Receita Corrente Liquida - RCL, ficando os criterios 

e regras para sua utlllzacao exigida no inciso Ill do art. 5° da LRF, estabelecidos 

da seguinte forma: 

§1° - Da anulacao de dotacao da Reserva de Continqencia prevista no Projeto 

de Lei Orcamentaria para atender despesas prirnarias e/ou Correntes diversas 

nao podera ser superior, em montante, ao equivalente a 30% (tinta par cento) do 

valor da Reserva de Continqencia consignado na proposta orcamentaria: 

§2° - Da anutacao dos recursos consignados a conta da Reserva de 

ContingE!ncia, previstos na Lei Orcarnentaria 2019, somente para 
Suplementacao de Despesas relativas eventos fiscais imprevistos e falhas na 

previsao orcamentarla, relacionados a: 

I - lnvestimentos; 

II - Pessoal e Encargos Sociais; 

Ill - Refinanciamento da Divida Publica Municipal; 

IV - lnsercao de Despesas novas em virtude da implantacao de Programas 

novas, cujas despesas, correrao a conta de Dotacao ja constante no Orcarnento; 

§ 3°- Atendimento de Passives Contingentes e Outros Riscos Flscais 

imprevistos: 

§4° - Considerando a Principia do Equilfbrio Orcamentario, caso nae seja 

utilizada a Reserva de Contingencia durante a exercicio, esta podera ser anulada 

nos Ultimas 60 (sessenta) dias no ano para reforco das dotacoes orcamentarias. 
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Art. 16 - 0 Municipio apresentara no exercicio de 2019, resultado primario 
equivalents a pelo menos 0,5% (zero virgula cinco por cento) da RCL estimada 

para o Exercfcio. 

Art. 17 - A proqrarnacao a cargo da Secretaria responsavel pela elaboracao da 

Proposta Orcarnentaria lnclulr-ss-a as dotacoss destinadas a atender as 
despesas com: 

I. Pagamento da d ivida intema; e, 

II. Pagamentos dos precat6rios sob o controle da Procuradoria Municipal; 

§ 1° - As demais Secretarias lncluirao dotacoes destinadas a rnanutencao dos 

servicos anteriormente criados e para aquisicao de bens de capital, necessarios 

ao perfeito funcionamento e operacionalidade de suas atribuicoes e 

cornpetencias administrativas, subordinadas as respectivas contas de gest6es 

sabre 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 recurses orcarnentarlos dos 

mesmos programas, destinados a agilizar o processo de aplicacao, do 

cumprimento das obriqacoes constitucionais e, para rnanutencao dos efeitos da 

descentralizacao, observadas as decis6es dos respectivos conselhos municipais 

sabre as reais necessidades a respeito da movirnentacao orcarnentaria, 
financeira e patrimonial no exercicio. 

§ 3° - 0 Peder Executive e autorizado a utilizar fundos de outros programas para 

suplementar os recurses orcamentarlos destinados a Educacao e ao Sistema de 

Saude, quando estes se tornarem insuficientes para os cumprimentos de suas 

obriqacoes constitucionais e, os recurses financeiros vinculados estejam 

disponiveis. 

§ 4° - A destinacao de recurses para atender as despesas com acoes e services 

publlcos de educacao e sa� obedecera ao principio da descentralizacao. 

\ Endereco: Praca Anastacio Maia, 40, Centro, Or6s-CE 
CEP: 63520-000 Telefone: 88 3584-1188 

www.oros.ce.gov.br 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinece do Prefeico 

Art. 18 · 0 sistema de controle interno junta ao Setor Tributario gravara na conta 

DIVERSOS RESPONSAVEIS, com o registro em livro pr6prio e mensalmente, 

em name do respective gestor, o valor global dos recurses 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, emitida pelas Cortes de Contas. 

Par3grafo Onico - A baixa na responsabilidade do registro da conta Diversos 

Responsaveis ou sua inclusao na Dfvida Ativa obedecera ao resultado do 

julgamento das contas no exercicio de 2019 e do pagamento da multa imposta. 

Art. 19 - O orcarnento da seguridade social cornpreendera as dotacoes 

destinadas a atender as acoes de saude, previdE!ncia e assistencta social e 

obedecera ao disposto nos arts. 194, 195, 196, 200, 206 e 212, § 4°, da 

Constituicao Federal, e contera, dentre outros, com recurses provenientes: 

I. Das receitas pr6prias dos 6rgaos, fundos e entidades que integram, 
exclusivamente, este orcarnento: 

II. Do orcarnento fiscal. 

Parilgrafo Onico - A destinacao de recurses para atender a despesas com 

acoes e services publicos de saude e de assistencia social obedecera ao 

principle da descentralizacao. 

Art. 20 - 0 orcarnento da seguridade social dtscrirrnnara as dotacoes relativas 

as acoes descentralizadas de sauce e asslstencia social, em categorias de 

proqrarnacao especificas dos 6rgaos e unidades orcarnentarias. 

Art. 21 - Todas as despesas relativas a divida publics municipal, mobiliaria ou 

contratual, e as receitas que atenderao, constarao da Lei Orcarnentaria Anual. 

§ 1° - As despesas com o refinanciamento da divida publica municipal, interna e 

externa, serao incluidas, na lei e em seus anexos, separadamente das demais 

despesas com service da divida. 
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§ 2° - Entende-se par refinanciamento o pagamento do principal da divida pubtica 

mobiliaria municipal corrigido, e par sua arnortizacao efetiva, seu pagamento 

com recurses de outras fontes. 

§ 3° - Os Restos a Pagar processados e os encargos e despesas 

compromissadas a pagar ate o final do exercicio de 2019, nao poderiio exceder 

as disponibilidades de caixa na consotldacao das contas no ato do encerramento 
do exercicio, estendendo-se a mesma obriga�iio as disponibilidades de caixa 

dos recurses dos Fundos Especiais e respectivas obrigay6es financeiras 
conforrne resultados apurados, separadamente, em suas contabilidades, 
conforme estabelece o § Unico do art. 8° da LC n° 101/2000. 

Art. 22 - Entende-se coma despesa total com pessoal: o somat6rio dos gastos 

do Municipio com as ativos, as inativos e os pensionistas, relatives a mandates 
eletivos, cargos, funcoes ou empregos e de membros de Peder, com quaisquer 
especies remunerat6rias, tais coma vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, 

subsidies, inclusive adicionais, gratifica96es, horas extras e vantagens pessoais 

de qualquer natureza, bem coma encargos sociais contribuicoes recolhidas as 
entidades de prevldencla. 

§ 1° - Os valores dos contratos de terceirizacac de rnao de obra que se referem 
a substltulcao de servidores e empregados publicos serao contabilizados coma 
"Outras Despesas de Pessoa I". 

§ 2° - A despesa total com pessoal sera apurada somando-se a realizada no mes 
em referencia com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o 
regime de cornpetencia. 

§ 3° - Na venticacao do atendimento dos limites definidos neste artigo, nao serao 

computadas as despesas: 

I - de indeniza9ao por dernissao de servidores ou empregados; 

II - relativas a incentives a dernissao voluntaria; 
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Ill - derivadas da apficacao do disposto no inciso II do § 6' do art. 57 da 

Constitulcao: 

IV - decorrentes de decisao judicial e da cornpetencia de periodo anterior ao da 

apuracao a que se refere o § 2° do art. 18; 

V - com inativos, ainda que per intermedio de fundo especifico custeadas por 
recurses provenientes. 

a) A arrecadacao de contribulcoes dos segurados; 

b) Da compensacao financeira de que trata o § 9' do art. 201 da Constituicao: 

c) Das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal 

finalidade, inclusive o produto da alienacao de bens, direitos e ativos, bem 

coma seu superavit financeiro. 

Art. 23 - Para fins do disposto no caput do Art. 169 da Constituicao Federal, a 

despesa total com pessoal em cada periodo nao podera exceder a sessenta por 

cento (60%) da receita corrente liquida estabelecida as seguintes proporcoes: 

I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e. 

II. 54% (cinquenta e quatro par cento) para o Peder Executive. 

§ 1° • Para os fins previstos no art. 168 da consntulcao Federal, a entrega dos 

recurses financeiros correspondentes a despesa total com pessoal par Peder e 

6rg§o sera a resultante da aplicacao dos percentuais de que trata a paraqrafo 

anterior. 

§ 2°. 0 percentual de 6% (seis por cento) estabelecido ao Poder Legislativo, 

sera repartido entre seus 6rgaos de forma proporcional a media das despesas 
com pessoal, em percentual da receita corrente liquida, verificadas nos tres 

exercicios financeiros imediatamente anteriores ao da publicacao da Lei 

Complementar n.? 101/2000 _ Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o que 

dispoe seu § 1°, do art. 20. 
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Art. 24 • E nulo de pleno direito a ato que provoque aumento da despesa com 
pessoal e nao atenda: 

I - as exigencias dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no 

inciso XIII do art. 37 e no§ 1° do art. 169 da Constituicao Federal; 

11 - a limite legal de comprometimento aplicado as despesas com pessoal inativo. 

Paragrafo Unico - Tarnbern e nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento 

da despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta dias) anteriores ao 

final do mandato do titular do respectivo Poder ou 6rgao referido no art. 21. 

Art. 25 · A verificacao do cumprimento dos limites estabelecidos nesta lei sera 

realizada ao final de cada Quadrimestre. 

Par3grafo Onico - Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 

cinco par cento) do limite, sac vedados ao Poder: 

I - concessao de vantagem, aumento, reajuste au adequacao de rernuneracao 
a qualquer titulo, salvo os derivados de sentence judicial au de determinacao 
legal ou contratual, ressalvada a revlsao prevista no incise X do art. 37 da 

Constituicao; 

II - criacao de cargo, emprego ou funcao: 

Ill - alteracao de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - contratacao de hara extra, salvo no caso do disposto no incise II do§ 6° do 

art. 57 da Constituicao e as sltuacoss previstas na lei de diretrizes orcarnentartas. 

Art. 26 • Se a despesa total com pessoal, do Poder ou 6rgao, ultrapassar os 

limites definidos nesta lei, sem prejuizo das medidas previstas no art. 22 da LC 

n. 101/2000, o percentual excedente tera de ser eliminado nos dais semestres 

seguintes, sendo pelo menos um terco no primeiro, adotando-se, entre outras, 

as provid8ncias previstas nos§§ 3° e 4° do art. 169 da Constitulcao. 
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§ 1° - No caso do inciso I do§ 3° do art. 169 da Constituicao, o objetivo podera 

ser alcancado tanto pela extincao de cargos e funi;6es quanto pela reducao dos 

valores a eles atribuidos. 

Art. 27 - A concessao ou ampllacao de incentive ou beneficio de natureza 

tributaria da qual decorra renl.lncia de receita devera estar acompanhada de 

estimativa do impacto orcarnentarlo no exercicio em que deve lniciar sua 

vig8ncia e nos dais seguintes, observado o disposto nesta lei e a pelo menos 

uma das seguintes condicoes: 

l - demonstracao pelo proponente de que a renuncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orcarnentarta, na forma da Lei Complementar n. 

101 /2000 e que nao afetara as metas de resultados fiscais previstos no anexo 

pr6prio da lei de diretrizes orcarnentarlas: 

II - estar acompanhada de medidas de cornpensacao, no perfodo mencionado 

no caput, par meio de aumento de receita, proveniente da elevacao de aliquotas, 

ampfiacao da base de calculo, maioracao ou cnacao de tributo ou contnbuicao. 

§1° - A renuncia compreende anistia, rernissao, subsidio, credito presumido, 

concessao de isencao em carater nao geral, alteracao de aliquota ou 

modiflcacao de base de calculo que implique reducao discriminada de tributes 

ou contrlbulcoes, e outros beneficios que correspondam a tratamento 

diferenciado. 

§ 2° - Se o ato de concessao ou ampliacao do incentivo ou beneficio de que trata 

o caput deste artigo decorrer da concicao contida no inciso 11, o beneficio so 

entrara em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado 

incise. 

§ 3° - 0 disposto neste artigo nao se aplica: 

I - as alteracoes das aliquotas dos impastos previstos nos incises t, II, IV e V do 

art. 153 da Constituicao, na forma do seu § 1°; 
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"' 
II - ao cancelamento de debltc cujo montante seja inferior ao dos respectivos 

custos de cobranca. 

Art. 28 - Nao sera aprovado projeto de lei, que conceda ou amplie incentive, 

lsencao ou beneficio, de natureza tributaria au financeira, sem que se apresente 

a estimativa da renuncia de receita correspondente. 

Par3grafo Unico - A lei mencionada no caput deste artigo somente entrara em 

vigor ap6s o cancelamento de despesas em id€ntico valor. 

Art. 29 - E vedado ao Municipio durante a execucao orcamentarla do exercfcio 

a que se refere a presente lei e ap6s lancarnento da obnqacao tributaria e 

respectiva notlflcacao, sem previa autorizacao legislativa: 

I. Conceder anistia ou reoucao de impasto au taxas; 

II. Prorrogar o prazo de pagamento da obnqacao tributaria; 

Ill. Deixar de cobrar os acrescirnos per atraso de pagamento; 

IV. Aumentar o nl.Jmero de parcelas; 

V. Proceder ao encontro de contas: 

VI. Efetuar a cornpensacao da obriqacao de recolher rendas ou receitas com 

direito de credito contra a Fazenda Municipal. 

Parilgrafo Onico - os valores dos irnpostos e taxas poderao ser atualizados 

monetariamente e cobrados, observado o seguinte: 

I. 0 valor venal dos bens im6veis junta ao mercado de im6veis; e, 

II. Os custos operacionais dos services pestos a dlsposlcao dos 

contribuintes e executados a custa do erario municipal. 

Art. 30 - Alern de obedecer as demais normas de contabilidade publica, a 

escrituracao das contas pubficas observara as segulntes: 

Enderei;o: Praca Anastacio Maia, 40, Centro, Or6s-CE 
CEP: 63520-000 Telefone: 88 3584-1188 

www.oros.ce.gov.br 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

I - a disponibilidade de caixa constara de registro pr6prio. de modo que os 

recursos vinculados a 6rgao, fundo ou despesa obrigat6ria fiquem identificados 

e escriturados de forma indlvldualizada: 

II - a despesa e a assuncao de cornprornisso serao registradas segundo o 

regime de cornpetencia, apurando-se, em carater complementar O resultado dos 

fluxes financeiros pelo regime de caixa: 

Ill - as demonstracoes contabeis cornpreenderao, isolada e conjuntamente, as 

transacoes e operacoes de cada 6rgao, !undo ou entidade da administracao 

direta, autarquica e fundamental, inclusive empresa estatal dependente; 

IV - as receitas e as despesas previdenciarias serao apresentadas em 

demonstratives financeiros e orcarnentarios especfficos; 

V - as operacoes de credito, as inscricoes em Restos a Pagar e as demais 

formas de financiamento ou assuncao de compromissos junta a terceiro, deverao 

ser escrituradas de mode a evidenciar o montante e a variacao da d ivida publica 

no perlodo, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor; 

Art. 31 • No projeto de lei orcamentana, as receitas e as despesas serao orcadas 

a precos de Junho do corrente exercicio (2018). 

§ 1° - Os credltos especiais abertos inteqrarao o universe orcamentario do 

exercicio, podendo ser suplementados, parcial ou totalmente, atualizados 

monetariamente e/ou transpostos ou receberem transpcslcoes orcamentarias. 

coma tambern, sofre anulacoes parciais e/ou totais; 

§ 2° - Sabre os valores da receita e da despesa apresentados no projeto de lei, 

poderao, facultativamente, ser atualizados na Lei Orcarnentaria para precos de 

Janeiro de 2019, utilizando a vanacao de lndice Geral de Precos do Mercado- 

lGP-M/FGV ou outro estabelecido para correcao dos limites das llcitacoes, no 

periodo compreendido entre os meses de Julho a Dezembro de 2018, incluidos 

os meses extremes do mesmo, quando verificado o percentual inflacion8rio 

acima de 10% (dez porcento). 
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§ 3° - Os valores resultantes da atuallzacao rnonetaria na forma do disposto no 

paraqrato anterior, desde que convenientes ao interesse da adrnlnlstracao 

poderao, a partir de 31 de janeiro do Exercicio a que se refere a presente Lei, 

serem incorporados as rubricas orcarnentarias a qualquer dia do exercicio 

durante a execucao orcarnentarta, procedendo-se as devidas alteracoes nos 

valores das rubricas da Receita de forma a manter o equilibria orcarnentario. 

§ 4° - Para efeito na base de calculo das transferencias de recurses que o 

Municipio esteja obrigado a efetuar, excluem-se as receitas com destinacao 

especifica provenientes de conv8nios, ajustes au acordos e demais dlsposicoes 

da Lei de Responsabilidade Fiscal-LC N°. 101/2000, para a obtencao da receita 

geral liquida. 

§ 5° - 0 Peder Legislative tera coma limites de suas despesas correntes e de 

capital em 2019, para efeito de elaboracao de sua respectiva Proposta 

Orcarnentaria, nos termos do lnciso I do Art. 29-A da CF/88, no maxima do valor 

de 7% (sete por cento), em observancia a projecao da Receita prevista no art. 

29-A da Constituicao Federal, referente ao Exercicio de 2018, com base nos 

valores efetivamente arrecadados ate o mes de Junho de 2018, facultado em 

comum acordo dos representantes do Peder Executive e Legislative, promover 

revlsao dos ajustes necessaries em Fevereiro de 2019, conforme a resultado 

apurado de Dezembro/2018, mediante Credito Suplementar. 

§ 6° - A transferencia de recurses referentes aos duodecimos a Camara 

Municipal, obeoecera as disposlcoes estabelecidas para as demais contas de 

gestao e, sera liberado ate o dia 20 de cada mes durante a execucao 

orcarnentaria. 

Art. 32 - A partir do 10° dia do infcio do exerdcio de 2019, o municipio podera 

contratar operacoes de creditos intemas por antecipacao da receita destinadas 

a atender a insufici8ncia de caixa, a qual devera ser quitada, com juros e outros 

Endereco: Praca Anastacio Maia, 40, Centro, Or6s-CE 
CEP: 63520-000 Telefone: 88 3584-1188 

www.oros.ce.gov.br 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Cabinete do Prefeito 

encargos incidentes, ate o dia dez de dezembro de 2019, observadas as 

disposicoes da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC N.' 101/2000. 

Art. 33 - Fica autorizado o Municipio celebrar convenios com lnstitulcoes 
bancarias visando a abertura de linhas de crsditos para empr8stimo financeiro 

e/ou para bens e services em favor dos Servidores e Empregados Municipais, 

vedado disposicao de garantias de recurses municipals para cobertura do 

principal, de encargos financeiros e operacionais, inclusive, pertinente a 

inadimplE!ncias, devendo correr par inteira responsabilidade dos beneficiarios, 

restringindo o rnunicipio coma partfcipe respondendo apenas pelas retencoes 

das conslqnacoes em folha de pagamento para recolhimento a instituicao 

financiadora. 

Art. 34 - A prestacao de contas anual do Municipio constara nos moldes da Lei 

Federal 4.320/64, constara dos anexos exigidos sabre a execucao na forma e 

com o detalhamento apresentado pela Lei Orcarnentarla anual. 

Art. 35 - Os projetos de lei de creditos adicionais poderao a qualquer tempo ser 

solicitado ao Peder Legislative, ressalvado o disposto no art. 167, § 3°, da 

Constituicao Federal. 

Art. 36 - Sao vedados quaisquer procedimentos no arnbito dos sistemas de 

orcarnento. proqrarnacao financeira e contabilidade, que viabilizem a execucao 

de despesas sem cornprovacao e suficiencia disponibilidade de dotacao 

orcamentaria. 

Art. 37 - Caso a Proposta Orcarnentarla nae seja remetida pelo Poder Legislativo 

ate 30 de Dezembro de 2018 para sancao do Poder Executivo, ficam autorizados 

os atos administrativos, par Decreto do Executive, no infcio de exercicio 

financeiro de 2019, utilizando-se, a cada mes, 1/12 (UM DOZE AVOS) do valor 

Total da Proposta do Projeto de Lei apresentada ao Poder Legislativo. 

§ 1' - Considerar-se-a antecipacao de credito, a conta da Lei Orcamentaria, a 

utthzacao dos recurses autorizada neste artigo, nao sendo considerado coma 
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Credito Adicional Especial, Extraordin8rio e/ou Suplementar para fins dos limites 
estabelecidos nas autcrlzacoss. 

§ 2° - Os saldos negatives eventualmente apurados em virtude de emendas 

apresentadas ao projeto de lei de orcarnento no Peder Legislative e do 

procedimento previsto neste artigo serao ajustados, apes sancao da Lei 

Orcamentaria, atraves da abertura, par decreto, de credltos adicionais mediante 

remanejamento de dotacoes. 

§ 3° - Nao se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotacoes para 
atendimento de despesas com: 

I. Pessoal e encargos socials: 

II. Pagamento de services de divida; 

Ill. Agua. energia eletrica e telefone; 

IV. Combustiveis e pecas: 

V. Os subprojetos e subatividades em execucao em 2019, financiados com 

recurses externos e contrapartida; 

VI. 0 Sistema Municipal de Educacao: 

VII. Pagamento das despesas correntes relativas a operacionalizacao do 

Sistema Onico de Saude; e, 

VIII. Manutencao de services anteriormente criados e em pleno 
funcionamento. 

Art. 38 - Podera ser incluido no Orcamento para a exercicio de 2019, Credltos 
Orcamentarios visando custear despesas com: 

I - Apoio financeiro a Policiamento, Poder Judiciario e o Peder Militar Brasileiro, 

e/ou custeio de alimentacao, hospedagem, rnanutencao de viaturas, necessaries 

e emergentes ao regular funcional da sequranca no Municipio; 
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II - Doacoes a pessoas carentes pelo service de Assistencla Social, para o 
auxilio a estudantes, para o auxilio ao desporto cornunitario e de rendimento; 

Ill - Refei96es e lanches para autoridades e Servidores. do Municipio ou de 
quaisquer orqaos ou entidades, estando desenvolvendo atividades de interesse 
do Municipio, sem que para isso tenham sido remunerados com diarias pela 

origem; 

IV - Pagamento de Precat6rios e encargos financeiros referentes a juros de mora 
e multas sabre obriqacoes municipals par forca de mando legal; 

V - Suprimento de Fundos. 

VI - Convenlos com outras Esferas de Govemo (Federal/Estadual), para garantir 

a efetividade dos direitos, e dar Garantia a Prestacao de Servicos a Populacao 

do Municipio, de obriqacoes dos demais entes, com contrapartida Municipal, 

somente quando, for em favor da Populacao do Municipio. 

VII -Cons6rcios Publicos lntermunicipais, desde que, tenham sido previamente 

autorizados em Lei Especifica pelo Poder Legislativo Municipal. 

§1°. - As refeicoes e lanches, quando necessaries. inclusive em datas 
comemorativas, serao concedidas em reuni6es com autoridades de outras 
esferas administrativas, e com membros da Edilidade municipal, Secretaries e 
Servidores PUblicos Municipais, Membros de Conselhos Municipais, bem come, 
por ocasiao de horarios extraordlnarlos dos servidores para execucao de 
services. 

§2°. - As doacoes serao concedidas em caso de extrema necessidade, com o 
controle e acompanhamento da Secretaria respons8vel. 

Art. 39 - A fixayao das despesas deve estar compativel com a real previsao das 
receitas, de ta1 forma que a execucao orcarnentaria seja efetuada com 
permanente equilibria entre receitas e despesas. 
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Art. 40 - Em caso de desequilibrio entre receitas e despesas, no curso da 

execucao orcarnentaria, as criterlos de limitac;ao de empenho, em ordem de 

prioridade, sempre se limitando as despesas em ordem do e Ultimo ate o 

primeiro, sao: 

a) - Primeiro, Despesas de custeio referentes a gastos com Pessoa! e 

material de consume; 

b) - Segundo, Despesas de custeio referentes a gastos com outros 

services e encargos; 

c) - Terceiro, Despesas referentes a aquislcao de material permanente; 

d) - Quarto, Despesas referentes a obras e instalacoes: 

e) - Quinto, Despesas de custeio referentes a rernuneracao de servicos 

pessoais; 

Art. 41 - Caso seja necessarla a limita9ao de empenho das dotacoes 

orcarnentarias e da movirnentacao financeira, para atender ao teto do 

cronograma de desembolso bimestral, essa sera feita de forma proporcional ao 

montante dos recurses alocados para o atendimento da cada Poder. 

§1°. - Na hip6tese da ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o Poder 

Executive cornunicara ao Peder Legislative e aos demais 6rgaos, o montante 

que cabera a cada um tornar indisponivel para empenho e rnovimentaceo 

financeira. 

Art. 42 - Os programas de rnanutencao e funcionamento dos services publlcos 

ja prestados a populacao terao prioridades sabre as despesas com sua 

expansao e com novas investimentos. 

Art. 43 - Os 6rgiios responsaveis pela execucao dos creditos orcarnentarios e 

adicionais aprovados processarao o empenho da despesa, observados os 

Limites fixados para cada modalidade de aplicacao dentro do mesmo 6rgao. 
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Par3grafo Unico - Fica autorizado a remanejamento, a transferencia dos saldos 

dentro do mesmo 6rgao das Fontes de Recurse. dentro do mesma modalidade 

de apticacac da classificacao par categoria econ6mica. 

Art. 44 - Fica prevista a possibilidade de auenacao de bens municipais, em 

confonnidade com a Lei 4.320/64, Lei 8.666/93 ea Lei Complementar 101/2000; 

Art. 45 • 0 Projetos de Lei Orcarnentaria anual, nos Creditos Adicionais serao 

apresentados na forma e com os criterios estabelecidos na Lei, fixando nos 

seguintes limites: 

§1° - Os Creditos Suplementares abertos pela fonte Superavit Financeiro 

previsto no Art. 43 §1° incise I da Lei 4.320/64, tera coma limite os valores 

relatives ao superavit financeiro calculado entre a dirninuicao do ativo financeiro 

e o passive financeiro apurado com base no Balance Geral do exercicio anterior. 

§2° - Os Credltos Suplementares abertos pela fonte Excesso de Arrecadacao 
previsto no Art. 43 §1' incise II da lei 4.320/64, tera coma limite os valores 

relatives a dlferenca apurada entre o total a ser arrecadado ate o mes, 

considerando a proporcao arrecadada proporcionalmente ao total do orcamento 

au a proporcao arrecadada no exercicio anterior em confronto com o valor 

efetivamente arrecadado. 

§3° • Os Creditos Suplementares abertos pela fonte Aoulacao de ootacao 

previsto no Art. 43 §1° incise Ill da lei 4.320/64 ate o limite de 80% (oitenta por 

cento) em fun9ao do valor total da Proposta Orcarnentaria para o ano de 2019. 

§4° - Os Credltos Suplementares abertos pela fonte Operacces de Credito 

previsto no Art. 43 §1° incise IV da lei 4.320/64, tera coma limite os valores 

relatives ao total contratualizado com a instituicao financeira autorizada em 
confonnidade com o previsto na Resolucao 43 do Senado Federal. 

Art. 46 - Consistem vantagens especiais do Magisterio o ABONO ESPECIAL 

assegurado aos profissionais do Magist6rio desde que efetivos, oriundo do saldo 

dos 60%(sessenta por cento) dos recurses do FUNDEB de acordo com a 
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execucao financeira apurada no exercicio, podendo ser antecipado a pagamento 

do ABONO ESPECIAL caso as projecoes financeiras assim penmitirem em 

determinado periodo; 

Art. 47 - 0 Poder Executive publicara, no prazo de 30 (trinta) dias uteis da data 

de publicacao da lei orcarnentaria anual, as quadros de detalhamento da 

Proqramacao Financeira e Cronograma de Desembolso Mensal previsto LRF, 

par orqao integrante do orcarnento fiscal e da seguridade social. 

Art. 48 - Contera do Sistema de CONTABILIDADE, em meio rnaqnetico. as 

bancos de dados da Lei Orcamentaria para fins de Registro das contas de gestao 

e ernlssao de relat6rios slnteticos e analiticos. 

§ 1° - Os relat6rios de que trata o caput deste artigo constara a execucao mensal 

dos orcarnentos fiscal e da seguridade social, dassificada segundo: 

I. Grupo de receita; 

II. Grupo de despesa; 

Ill. Orqao: 

IV. Unidade orcamentaria: 

V. Funcao; 

VI. Programa; 

VII. Subprograma; e, 

VIII. Detalhamento par elemento da natureza da despesa. 

§ 2° - lnteqrara o conjunto de relat6rios, a movirnentacao da execucao 

orcamentana, financeira e patrimonial, discriminado para cada um dos niveis 

referidos no paraqrafo anterior: 

I. 0 valor constante da Lei Orcarnentaria Anual; 

II. O valor criado, considerando-se Lei Orcamentaria Anua1 e os credltos 

adicionais aprovados; 
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Ill. Valor previsto da receita; 

IV. Valor arrecadado da receita; 

V. Valor emprenhado no mes; 

VI. 0 valor empenhado ate o mes; 

VI I. 0 valor pago no mes; 

VI II. 0 valor pago ate o mes; 

IX. A poslcao das contas bancarias: 

X. A contabilidade sintetica pelo rnetodo das partidas dobradas; 

XI. A contabilidade analitica par conta; e, 

§ 3° · 0 relat6rio de execucao orcarnentaria nao constara duplicidade, 

eliminando-se OS valores correspondentes as transferencias 

intragovemamentais. 

§ 4° - 0 relat6rio discrirninara as despesas com a pessoal e encargos sociats. de 

modo a evidenciar os quantitativos despendidos com os vencimentos de 

vantagens, encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais. 

§ 5° • Alern da parte relativa a despesa, o relat6rio de que trata o caput deste 

artigo contera demonstrative de execucao da receita, de acordo com a 

classincacao constante do anexo II da Lei n.? 4.320/64, incluindo o valor 

estimado e o arrecadado no mes, e acumulado no exercicio, bem coma 

intorrnacoes sabre eventuais reestimativas. 

Art. 49 • O setor competente, ap6s a publicacao da Lei Orcarnentaria Anual, 

dtvulqara. para efeito das Contas de Gestao, fundos e entidades que integram 

os orcarnentos, o seguinte: 

I. Cuadros demonstratives da especiflcacao dos programas de trabalhos; 

II. Quadros demonstratives da natureza de despesa, detalhada no minima 

por elemento; 
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Ill. Quadro da proqrarnacao financeira e o cronograma de desembolso 
financeiro. 

Art. 50 - 0 Poder Executive podera utilizar sisterna eletr6nico de processamento 

de dados em meio maqnetico rigido e/ou flexivel para escrituracao e 

apresentacao de materia contabil relativa a execucao crcamentaria, financeira e 

patrimonial, inclusive para fazer prova junta aos 6rgaos de fiscalizacao com 

relacao a sua obriqacao mensal e/ou anual de prestar contas e procedendo as 

rnovirnentacoes contabeis, registros dos seus controles internos e o reforco 
orcarnentario as dotacces ate seu respective montante, utilizando o sistema 
eletr6nico computadorizado. 

Art. 51 • Podera o Municipio, Peder Executive ou Peder Legislative fixar 

convenios ou termos de cooperacao com entidades representativas de classe, 
mediante apresentacao do Plano de Trabalho. 

Art. 52 - Aplicam-se a esta Lei as demais disposicoes da Lei n°. 4320/64 e Lei 

Complementar N°.101/2000, no que concerne a esfera municipal. 

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publlcacao. 

Art. 54 - Revogam-se as dlspcsicoes em contrario, 

Prefeitura Municipal de Oros· CE, em 08 de Maio de 2018. 
� 

,.,;53;,. , - 
Simao Pedro Alves Pequeno 

Prefeita Municipal 

Endereco: Praca Anastacio Maia, 40, Centro, Oros-CE 
CEP: 63520-000 Telefone: 88 3584-1188 

www.oros.ce.gov.br 



.,,,.., . 

Pro/o,:;o/o: 2(!' Ii 05. f0J)004 
Cr!l<fnr t:.OVF.:<>NQ ',IUN1<:1rAL oe OROS o .. ,,,,o.ior,,:: 1om.s12n•R n9:3s:21 

Ii I lilli 111111111111111111!1 I II 1111111111111111111111 
?f'l\R.i;> 1000f1� 

' . .,. ..., 

- --· -------------' 

I 

• 
• 

• 


