
§i{§fl[|3||1 rnmlrunn munlcmu IIE nnnunoz
"-"3 ES'l'|\Il0 no manna

CZNPJ. 06.748.297.'0001-54

LEI N° O11/2018

ARNEIROZ - CE, 27 DE ABRIL DE 2018.

Disp6e sobre as
Diretrizes Orgamentérias
para 0 exercicio financeiro de
2019 e dé outras
providéncias.

A CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS
ATRIBUICOES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO
MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

DISPOSICOES PRELIMINARES
Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2° da

Constituiqao Federal, Lei Complementar N°. 101, de 04 de maio de 2000 e a Lei Organica
do Municipio de Arneiroz, as diretrizes oroamentarias para 0 exercicio dc 2019,
compreendendo:

I — As metas e prioridades da administragao pfiblica municipal;

II — A organizaoao e estrutura dos oroamentos;

III - As diretrizes gerais para a elaboraoao dos oroamentos anuais do municipio
e suas alteragoes;

IV — As disposiooes sobre alteragzoes na legislaoao tributaria do municipio;

V — Disposiooes relativas a Pessoal e Encargos Sociais;

VI — Anexo de Metas Fiscais;

VII - Anexo de Riscos Fiscais.

CAPITULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA

A11. 2° - Ficam estabelecidas as seguintes prioridades e metas a serem observadas quando
da elaboraqao e execuoao do Orgamento Municipal para o exercicio de 2019:
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I — Aperfeicoamento da Gestao Pilblica — Através do reaparelhamento,
modemizacao e melhoria das atividades meio da administracao ptiblica mmicipal,
foitalecendo a estrutura administrativa através da melhoria nos seguintes aspectos:

A - Recursos Humanos — Valorizacao e treinamento dos servidores ptiblicos
IYll.1I1lC1pfllS;

B - Contas Piiblicas - Planejamento, controle, publicidade e equilibrio nas
Contas Piiblicas municipais;

C — Recursos Materiais e Logisticos — Planejamento e racionalizacao dos
processos administrativos e controle no consumo de materiais de expediente e
conservacfio do patrimonio p\’1blico;

II - Melhoria na qualidade de vida da populacao — Através da elevacao dos
padroes de vida da populacao, que envolve as atividades fim da administracao piiblica:

A — Elevacao dos padroes educacionais, com énfase para a educacao basica;

B — Garantia do acesso aos programas de safide e saneamento basico;

C — Garantia de inclusao social dos municipes, através das areas de assisténcia
social, desporto, cultura, lazer e direitos da cidadania.

III — Desenvolvimento Economico e Fomento ao Trabalho — Mediante 0
fortalecimento e desenvolvimento das potencialidades comerciais, industriais,
agropecuarias e de prestacao de servicos no Municipio, com vistas a capacitacao de
pessoal e geracao de emprego e renda.

Art. 3° - As metas fisicas para o exercicio financeiro de 2019 sao especificadas
no Plano Plurianual relativo ao periodo 2017 a 2021.

Art. 4° - As prioridades referidas no artigo 2° desta Lei, terao precedéncia na
alocacao de recursos na Lei Orcamentaria de 2019, nao se constituindo limite a
programacao das despesas, nem impedimento a inclusao de novos programas no Plano
Plurianual.

CAPITULO 11

DA ORGANIZAQAO E ESTRUTURA DOS ORCAMENTOS

Art. 5° - A Lei Orcamentaria para o exercicio de 2019 devera compreender o
Orcamento Fiscal e o Orcamento da Seguridade Social, na forma do disposto no Art. 165,
§ 5° da Constituicao Federal.

§ 1°. O Orcamento Fiscal refere-se aos Poderes do Municipio, seus fundos,
orgaos e entidades da administracao direta.
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§ 2°. O Orcamento da Seguridade Social compreendera as acoes vinculadas as
areas de saude, assisténcia e previdéncia social, bem como as entidades e orgaos a ela
vinculados, da administracao direta.

Art. 6° - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa, 0 instrumento de organizaeao da acao govemamental visando a
concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo definido no Plano Plurianual e mensurado
por indicadores estabelecidos no mesmo Plano.

II - Atividade, instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo continuo e
permanente, das quais resulta um produto necessario a manutencao das atividades
governamentais;

III - Projeto, um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das quais resulta
um produto que concorre para a expansao ou aperfeicoamento da acao de governo,
podendo aumentar o volume das atividades ja existentes ou criar novas atividades;

IV - Operacao Especial, despesas que nao contribuem para a manutencao das
acoes de govemo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta
sob a forma de bens e servicos.

§ lo - Cada programa identificara as acoes necessarias para atingir os seus
objetivos, sob a fonna de atividades ou projetos, ou ainda, operacoes especiais,
especificando os respectivos valores.

§ 2o - As categorias de programacao de que trata esta Lei serao identificadas no
projeto de lei orcamentaria por funcao, subfuncao, programas, atividades ou projetos ou
ainda, operacoes especiais.

§ 30 — Cada Luna das atividades, projetos e operacoes especiais devera estar
vinculada a uma das funcoes e subfuncoes, tipicas ou atipicas, de confonnidade com a
Portaria N°. 42/99 do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao e a um dos
programas definidos no Plano Plurianual.

Art. 7° - Os orcamentos fiscal e da seguridade social discriminarao a despesa
por orgao e unidade orcamentaria, detalhada por categoria economica, gmpo de natureza
de despesa, modalidade de aplicacao e elemento de despesa, além das fontes de recursos.

§ 1°. — As categorias economicas nas quais estarao divididas as despesas saoi

I - Despesas Correntes

II — Despesas de Capital

§ 2° - Os gmpos de natureza de despesa nos quais estarao divididas sfio:

I — Pessoal e Encargos Sociais
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II — Juros e Encargos da Divida

III — Outras Despesas Correntes

IV — Investimentos

V — Inversoes Financeiras

VI — Amortizacao da Divida

§ 3° - As modalidades de aplicacao, bem como os elementos de despesa a serem
utilizados nos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social deverao obedecer a classificacao
determinada pela PortariaIntem1inisterialN°. 163/01 e alteracoes posteriores.

§ 4° - A despesa, segundo a classificacao economica, devera ser discriminada
na execucao, por categoria economica, grupo de natureza de despesa, modalidade de
aplicacao e elemento de despesa, os quais deverao ser considerados também, para 0
levantamento do Balanco Geral e serao as definidas pela Portaria Intenninistenal No.
163/01 e alteracoes posteriores.

§ 5° - As fontes de recursos, de que trata este aitigo, serao consolidadas, no
“Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas conforme o Vinculo
dos Recursos”, cujo modelo corresponde ao Anexo VIII da Lei Orcamentaria e do
Balanco Geral, e:

I — Recursos Proprios ou Ordinarios: recursos diretamente arrecadados pelo
tesouro municipal, compreendendo inclusive, os repassados pela Uniao e Estado, por
forca de mandamento constitucional, da seguinte format

A — Recursos Proprios ou Ordinarios da Administracao Direta - Codigo 010100.

II — Recursos Vinculados: recursos arrecadados pelo tesouro municipal que se
destina a fim especifico, seja mediante a celebracao de convénios, acordos, ajustes, ou
demais programas e repasses vinculados a consecucao de determinado objetivo, ainda
que definido em lei, compreendendo:

A — Receitas de Impostos e de Transferéncias da Educacao 25% — Codigo
010102;

B — Transferéncias do Fundeb 40% (outras despesas) — Codigo 010114;

C — Transferéncias do Fundeb 60% (gastos com pessoal do magistério) — Codigo
0 1 0 1 1 3 ;

D - Transferéncias de Recursos do Sistema Unico de Saude — Codigo 010109;

E — Receitas de Impostos e de Transferéncias de Impostos - Saude — Codigo
010103;

F — Transferéncias de Convénios -— Estado/Assisténcia Social — Codigo 010121;
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G — Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Assisténcia Social -
FNAS — Codigo 010124;

H — Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacao - FNDE — Codigo 010110;

I — Transferéncias de Convénios — Outros - Codigo 010123;

J - Transferéncias de Convénios — Uniao/Saude - Codigo 010116;

K — Contribuicao para 0 Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP —
Codigo 010112;

Art. 8° - O projeto de lei orcamentaria que o Poder Executivo encaminhara a
Camara Municipal e a respectiva lei serao constituidos de:

I - Texto da lei;

II - Quadros orcamentarios consolidados;

III - Anexos dos orcamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a
receita e a despesa na fonna definida nesta Lei;

IV - Discriminacao da legislacao da receita e da despesa, referente aos
orcamentos fiscal e da seguridade social;

V — Quadro de compatibilidade entre as metas do Orcamento Anual e o Plano
Plurianual.

§ 10. Os quadros orcamentarios a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo
os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei no. 4.320, de 17 de marco de
1964, sao os seguintes:

I - Evolucao da receita do Tesouro Municipal, segundo as categorias
econémicas e seu desdobramento em fontes, na forma estabelecida pela Portaria
Interministerial N°. 163/01 e alteracoes posteriores, pelo menos relativos aos dois
exercicios financeiros imediatamente anteriores ao da elaboracao do Orcamento.

II - Evolucao da despesa do Tesouro Municipal, segundo a classificacao
economica e por funcao de governo, pelo valor empenhado, relativo aos ultimos dois
exercicios;

III - Resumo das receitas por categoria economica e fontes de recursos;

IV - Resumo das despesas dos orcamentos fiscal e da seguridade social, isolada
e conjuntamente, por categoria economica;

V - Receita e despesa, dos orcamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, segundo categorias economicas, conforme 0 Anexo I da Lei no 4.320/64,
e suas alteracoes;

La)!‘
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VI - Despesas dos orcamentos fiscal e da segufldade social, isolada e
conjuntamente, segundo 0 Poder e orgao, por elemento de despesa e fonte de recursos, na
forma do Anexo II da Lei N°. 4320/64;

VII — Resumo da despesa por orgao e funcao, de conformidade com 0 Anexo
D( da Lei N°. 4.320/64;

VIII - Despesas dos orcamentos fiscal e da seguridade social, segundo a funcao,
subfuncao, programa e projeto, atividade ou operacao especial, na forma do Anexo VI da
Lei N°. 4.320/64;

IX ~ Demonstrativo da totalizacao das fontes de recursos para fazer face a cada
um dos elementos de despesa fixados pela Lei Orcamentaria;

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

XI — programacao referente as acoes basicas de saude nos tennos do art. 77 do
ADCT da Constituicao Federal, em nivel de orgao, detalhando fontes de recurso, bem
como as subfuncoes de governo vinculadas a Saude.

XII — quadro consolidado, por Poder e por Orgao e Entidade, das despesas
fixadas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, além dos encargos, com a comparacao
do valor previsto para a receita corrente liquida;

§ 20 - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orcamentaria contera
justificativa da estimativa e da fixacao, respectivamente, dos montantes da receita e da
despesa;

§ 3o - O Poder Executivo encaminhara também junto ao projeto de Lei
Orcamentaria, demonstrativos contendo as seguintes informaqzoes complementares:

I - O resultado corrente do orcamento;

II - A evolucao da receita e da despesa nos trés ultimos anos, a execucao
provavel para 2018 e a estimada para 2019;

§ 4o - O Poder Executivo enviara a Camara Municipal os projetos de lei
orcamentana e dos créditos adicionais, sempre que possivel, em meio eletronico com sua
despesa por setor e discriminada, no caso do projeto de lei orcamentana, por elemento de
despesa.

CAPITULO III
DAS DIRETRIZES PARA os ORCAMENTOS DO MUNICIPIO E SUAS

ALTERACOES
SECAO 1 P“
DAS DIRETRIZES GERAIS
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Art. 9° - A execucao da Lei Orcamentaria do exercicio de 2019, devera ser
realizada de modo a evidenciar a transparéncia da gestao fiscal, observando-se o principio
constitucional da publicidade e permitindo-se amplo aceso da sociedade a todas as
informacoes.

Paragrafo unico: Deverao ser divulgados na Intemet:

I — A Lei Orcamentaria Anual, contendo todos os anexos que permitam a
perfeita analise por parte de qualquer interessado;

II — O Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orcamentarias, de forma que se
possa avaliar a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento utilizados pelo
Poder Publico na conducfio das suas financas.

.\_

III — O Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria, com a finalidade de
evidenciar a qualidade da execucao das detenninacoes contidas na Lei Orcamentaria
Anual;

IV - O Relatorio da Gestao Fiscal, para que possam ser verificados os limites
constitucionais e legals relativos a pessoal, restos a pagar e endividamento.

Art. 10 - A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da Lei Orcamentaria
de 2019 devera levar em consideracao a obtencao de superavit primario, nos tennos do
Anexo de Metas Fiscais, considerando os orcamentos fiscais e da seguridade social,
conjuntamente. Devendo as receitas e as despesas ser orcadas a precos de agosto de 2018.

§ 1° - Com vistas a recuperar 0 valor das estimativas, desde que conveniente ao
interesse da administracao, poderao a partir de 31 de janeiro do ano de 2019, ser
atualizados, monetariamente, a qualquer dia do exercicio, durante a execucao
orcamentaria, por indice oficial de correcao de precos da Fundacao Getulio Vargas.

‘\

§ 2° - O Prefeito Municipal, fica autorizado, através de Decreto, a incluir na Lei
Orcamentaria anual, solicitacao para suplementar as dotacoes orcamentarias que se
tornarem insuficientes, até o limite de 80% (oitenta por cento) da previsao da receita,
utilizando os recursos os recursos previstos no art. 43 da Lei Federal n.° 4.320/64,
podendo ainda efetuar a transposicao de dotacoes, com o remanejamento de recursos de
uma categoria de programacao de despesa para outros, entre as diversas funcoes do
govemo e unidades orcamentarias durante a execucao orcamentaria, e designar o orgao
responsavel pela contabilidade e controle interno para movimentar as dotacoes a elas
atribuidas, com prévia autorizacao legislativa.

Art. 11 - A Lei Orcamentaria observara, na estimativa da receita e na fixacao da
despesa, os efeitos economicos decorrentes da acao governamental definida no art. 2°
desta Lei.

Paragrafo Unico - Ocorrendo mudanca de moeda, extincao do indexador,
dolarizacao da moeda nacional, mudancas na polltica salarial, corte de casas decimais, e
quaisquer outras ocorréncias no Sistema Monetario Nacional, fica o Poder Executivo _
Municipal, através de decreto, autorizado a adequar os sistemas orcamentario, financeiro W
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e patrimonial, os quais terao seus valores imediatamente revistos, atentando para a
perfeita atualizacao e, principalmente, para que o equilibrio dos referidos sistemas, sej am
conservados e estes nao sofram prejuizo manifesto capaz de inviabilizar, temporaria ou
definitivamente a continuidade do funcionamento da maquina administrativa municipal.

Art. 12 — Fica autorizada a inclusao no proj eto de lei orcamentaria ou de crédito
adicional especial, de programacao constante em propostas de alteracoes do Plano
Plurianual.

Art. 13 — O Poder Legislativo tera como limites de suas despesas, para efeito de
elaboracao de sua proposta orcamentaria, a receita arrecadada no exercicio de 2017, nos
tennos do Art. 29 — A da Constituicao Federal, que devera ter seu valor fixado na Lei
Orcamentana Anual ajustado por Decreto do Poder Executivo, de forma que se possa
respeitar a limitacao constitucional em vigor.

Art. 14 — Deverao estar inclusos no projeto de lei orcamentaria para 2019 os
precatorios judiciais formalmente apresentados até 1° de julho, conforme determina o art.
100, § 1° da Constituicao Federal.

Art. 15 - Nao poderao ser fixadas despesas sem que estejam definidas fontes de
recursos correspondentes, nem legalmente constituidas as unidades executoras as quais
estejam vinculadas

Art. 16 — Nao poderao ser fixadas despesas a titulo de Investimentos em Regime
de Execucao Especial.

Art. 17 — A proposta de Lei Orcamcntaria podera consignar crédito destinado a
concessao de subvencao social e/ou auxilio financeiro a entidades privadas e pessoas
fisicas, conforme art. 26 da Lei Complementar N°. 101/00 e atendam as seguintes
condicoes:

I ~ Sejam entidades privadas de atendimento direto ao publico, de forma
gratuita, nas areas de assisténcia social, saude, educacao, cultura, desporto, turismo,
fomento a producao e geracao de emprego e renda;

II — Sejam pessoas reconhecidamente carentes, por orgao municipal, na forma
da lei;

III — participem de concursos, gincanas e outros tipos de atividades incentivadas
ou promovidas pelo Poder Publico Municipal, as quais sejam conferidas premiacoes de

. , .
quaisquer €Sp6Cl6S;

IV - Quando, em casos de pessoas fisicas, seja mais vantajoso ao Poder Publico,
conceder ajuda financeira, a arcar com as despesas de execucao de exames, transportes
ou outras espécies de auxilios estabelecidas em seus programas assistenciais.

V — Quando autorizarem a doacao de orteses, proteses e aparelhos locomotores
motorizados ou nao, a portadores de deficiéncia fisica, mental, auditiva ou visual, pelo
Sistema de Saude do Municipio de Ameiroz, se houver lei Municipal que a autorize.
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Art. 18 — A proposta orcamentaria devera conter dotacao desvinculada de
qualquer orgao, funcao ou natureza de despesa denominada Reserva de Contingéncia, que
devera ser constituida de recursos provenientes exclusivamente do orcamento fiscal,
devendo estar compreendida nos limites de cinco décimos por cento e cinco inteiros por
cento da receita corrente liquida prevista no projeto de lei orcamentaria.

Paragrafo unico. A Reserva de Contingéncia podera ser utilizada para:

I — Atender passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, na forma do art.
5°, inciso III, “b”, da Lei Complementar N°. 101/00;

11- Entende-se por passivo contingente, toda aquela adversidade nao possivel
de ser mensurada ou incluida no orcamento, que venha a prejudicar a programacao
realizada com base nas metas definidas pelo orcamento, ou a sua execucao.

III — A partir do mes de agosto de 2019, para seivir de suporte a abertura de
Créditos Adicionais Suplementares destinados a reforcar dotacoes fixadas pela lei
orcamentaria que se mostrarem insuficientes.

Art. 19 — A alocacao de recursos na lei orcamentaria para 2019 e nos créditos
adicionais que a alterarem observarao 0 seguinte:

a) A expansao das despesas obrigatorias de carater continuado, assim
definidas como tais na Lei Complementar N°. 101/00, nao podera exceder a vinte por
cento da receita corrente liquida apurada em dezembro de 2018;

b) Os investimentos plurianuais, entendidos estes como os que
tiverem duracao superior a doze meses so constarao da lei orcamentaria se
devidamente contemplados no Plano Plurianual ou em lei posterior que autorize sua
inclusao.

SECAO 11
DAS DIRETRIZES DOS ORCAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE

SOCIAL

SUBSECAOI
DAS DIRETRIZES COMUNS

Art. 20 - Deverao compor os orcamentos fiscais e da seguridade social, os
Poderes Legislativo e Executivo, bem como seus orgaos e entidades da administracao
direta.

Art. 21 - As despesas com o pessoal e encargos sociais dos poderes Legislativo
e Executivo, terao como limite maximo, no exercicio de 2019, o valor de até 60%
(sessenta por cento) da receita corrente liquida, distribuida da seguinte forma:

___ 0I 54 A» (cinqtlenta e quatro por cento) para o Poder Executivo; ’

11- 6 % (seis por cento) para o Poder Legislativo.
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Art. 22 - A Lei Orcamentaria Anual consignara no minimo 25% (vinte e cinco
por cento) da receita de impostos e transferencias constitucionais para a manutencao e
desenvolvimento do ensino, em cumprimento ao disposto no art. 212 da Constituicao
Federal.

Art. 23 - Deverao ser destinados, na lei orcamentana anual, recursos
provenientes de impostos e transferencias para financiamento de acees basicas de saade,
em percentual nao inferior a 15% (quinze por cento) de referida base de calculo.

Art. 24 - A partir do décimo dia do mes de janeiro, atendidas todas as
determinacoes legais, o municipio podera contratar operacoes de créditos por antecipacao
da receita, destinadas exclusivamente ao reforco de Caixa, a qual devera ser quitada
integralmente, inclusive juros e encargos, até o décimo dia do mes de dezembro de 2019.

Paragrafo imico. Nao constituira descumprimento ao principio da exclusividade
em matéria orcamentaria, a inclusao de autorizacao para a contratacao de operacao de
crédito, ainda que por antecipacao de receita, na Lei Orcamentaria para o exercicio de
2019, bem como autorizacao para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos
termos do art. 10°. § 2°, desta Lei.

SUBSECAO 11
DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE

SOCIAL

Art. 25 - O orcamento da seguridade social compreendera as dotacees
destinadas a atender as acees na area de saade, previdencia e assistencia social e contara
dentre outros, com os provenientes:

I — De repasses do Fundo Nacional de Saade e do Fundo Nacional de
Assistencia Social;

II — Das receitas previstas na Emenda Constitucional N°. 29/2000;

III - Das receitas da prestacao de servicos de saude, originarias do Sistema
Unico de Saade, quando o Municipio for remunerado pelos servicos prestados;

IV - De receitas proprias dos orgaos e fundos que integram exclusivamente o
orcamento de que trata esta subsecao;

V — Do orcamento fiscal.

Paragrafo ilnico - Constarao obrigatoriamente, no orcamento para o exercicio
financeiro de 2019, dotacoes orcamentarias para entidades filantropicas, sem fins
lucrativos, devidamente cadastradas e, dedicadas a assistencia e amparo aos érfaos, aos
menores carentes, defesa da crianca, adolescente e familia, apoio aos portadores de

PIIEFEITIIIIA Mlll|lBll'l\|. IIE llflllillllll

necessidades especiais e idosos.

SUBSECAO III
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DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 26 - A Lei Orcamentaria consignara, obrigatoriamente, sete por cento (7%)
das seguintes receitas e transferencias constitucionais do Municipio para a Camara
Municipal, em obediencia as especificacoes contidas no Art. 29-A da Constituicao
Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.°25, de 14 de fevereiro de 2000, e
art. 6.° da Instrucao Nonnativa n.°02/2000 do TCM e de qualquer uma que venha a
substitul-las ou que sejam criadas: IPTU, IRRF, ISS, ITBI, CONTRIBUICAO DE
ILUMINACAO PUBLICA, TAXAS, CONTRIBUICAO DE MELHORIA, DIVIDA
ATIVA TRIBUTARIA, JUROS E MULTA E MULTA SOBRE DIVIDA ATIVA,
QUOTA PARTE DO FPM, QUOTA PARTE DO ITR, QUOTA PARTE DO IPVA,
QUOTA PARTE DO ICMS, QUOTA PARTE DO IPI, QUOTA PARTE DA CIDE e
LEI COMPLEMENTAR N.°87/96.

§ 1°. — Durante a Execucao Orcamentaria, para o calculo do duodécimo a ser
transferido, mensalmente, a Camara Municipal, sera obedecido o mesmo percentual de
que trata o “caput” deste artigo sobre a receita efetivamente arrecadada no Exercicio
Anterior, ate o dia 20 (vinte) de cada mes.

§ 2°. - A Camara Municipal nao comprometera mais de setenta por cento (70%)
de sua receita com Pessoal e Encargos Sociais, incluido 0 gasto com 0 subsldio de seus
Vereadores e os encargos previdenciarios calculados sobre as folhas de pagamento de
servidores e Vereadores.

§ 3° - Para efeito do disposto no art. 5°, § 1°, o Poder Legislativo Municipal
encaminhara ao Poder Executivo, até o dia 10 de setembro de 2018, sua proposta
orcamentaria para que seja ajustada e consolidada ao proj eto de lei orcamentaria, sob pena
de ter o valor de suas dotacoes orcamentarias arbitrado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 4° - A proposta de que trata o paragrafo anterior devera observar os limites
impostos no art. 29-A da Constituicao Federal e seus paragrafos.

CAPITULO v1
DAS DISPOSICOES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Art. 27 — A proposta de lei orcamentaria anual devera consignar dotacoes

préprias destinadas a reducao do endividamento de longo prazo do municipio,
observando sempre os limites definidos na resolucao N°. 40/01 do Senado Federal e suas
alteracoes.

Art. 28 — As operacees de crédito interno reger-se-ao pelo que determina a
resolucao N° 43/01 do Senado Federal e pelo contido no capitulo VII da Lei
Complementar N°. 101/00.

CAPITULO vn

ENCARGOS SOCIAIS
DAS DISPOSICOES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL E

Pro<;o Jooquim Felipe, 15 - Cenlro - CEP: 63.670000 - Arneiroz - CE
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Art. 29 - O Poder Executivo publicara ate 31 de janeiro de 2019 e
encaminhara também ao Tribunal de Contas dos Municipios, a tabela de cargos efetivos
e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal, demonstrando os quantitativos
de cargos ocupados por servidores estaveis e nao-estaveis e de cargos vagos.

Art. 30 - No exercicio financeiro de 2019, as despesas com 0 pessoal, ativo e
inativo, dos Poderes Legislativo e Executivo observarao os limites definidos nos artigos
l9 e 20 da Lei Complementar 101/00.

Art. 31 - No exercicio de 2019, observado o disposto no art. 169 da
Constituicao, somente poderao ser admitidos servidores se:

I — Houver dotacao orcamentaria suficiente para o atendimento da despesa; e

II — For observado o limite previsto no artigo 20 da Lei Complementar N°.
101/2000.

Art. 32 — Para fins de atendimento ao disposto no art. 169. § 1°, II, da
Constituicao Federal, ficam autorizadas as concessoes de quaisquer vantagens, aumentos
de remuneracao, criacao de cargos, empregos e funcees, alteracoes na estrutura de
carreiras, bem como admissoes e contratacoes de pessoal a qualquer titulo, observado o
disposto nos artigos 19, 20 e 71 da Lei Complementar N°. 101/00.

Art. 33 — No exercicio de 2019, a realizacao de servico de natureza
extraordinaria somente podera ocorrer, apés ultrapassado o limite prudencial de noventa
e cinco por cento (95%) do limite legal, quando necessaria a0 atendimento de situacoes
emergenciais de risco ou prejuizo a sociedade.

Paragrafo tinico — fica excluido das proibicoes contidas no caput deste artigo,
os valores pagos aos edis por sessees extraordinanas do Poder Legislativo, quando
convocadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 34 — O disposto no §l° do art. 18 da Lei Complementar n 101, de 2000,
aplica-se exclusivamente para fins de calculo do limite da despesa total com pessoal,
independentemente da legalidade ou da validade dos contratos.

Paragrafo iinico. Nao se considera como substituicao de servidores e
empregados pflblicos, para efeito do caput, os contratos de terceirizacao relativos a
execucao indireta de atividades que, simultaneamente:

l - Sej am acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem area de competencia legal do orgao ou entidade, na forma de regulamento;

II - Nao sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos
do quadro de pessoal do orgao ou entidade, salvo expressa disposicao legal em contrario,
ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente;

PBEFEITIIBA MIINIBIPAI IIE ARNEIROZ

III - nao caracterizem relacao direta de emprego.  /

CAPITULO VIII ~
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DAS DISPOSICOES SOBRE ALTERACOES NA LEGISLACAO
TRIBUTARIA

Art. 35 - O Poder Executivo realizara os estudos necessarios ao aprimoramento
da legislacao tributaria, adequando-as as possiveis modificacoes inseridas no Sistema
Tributario Nacional.

Art. 36 - O incremento da arrecadacao propria e a racionalizacao dos
procedimentos relacionados com as obrigacoes principals e acessérias, serao objetos de
estudos e analises por parte do Poder Executivo.

Art. 37 - As providencias decorrentes das acees de que tratam os artigos
anteriores, serao substanciadas em projetos da lei cujas mensagens evidenciarao as
repercussoes associadas a cada propositura.

§ 1° - Os proj etos de Lei mencionados no “caput” deste artigo, levarao em conta:

1- Os efeitos socios-econemico da proposta;

II — A capacidade econemica do contribuinte;

III — a modemizacao do relacionamento tributario entre os sujeitos ativos e
passivos da obrigacao tributaria.

§ 2° - Poderao ser obj eto de projetos de leis:

1- A instituicao de tratamento tributario diferenciado as microempresas;

11- A reducao da carga tributaria a quem ganha menos de um salario minimo;

III — Isencao tributaria a quem possui apenas um imével e nele reside, inclusive
a servidores pablicos municipais do quadro efetivo ou estabilizado;

IV — Isencao tributaria sobre a edificacao em taipa, inclusive isentando o terreno
quando este for igual ou menor que 10 m’ (dez metros quadrados).

§ 3° - Projeto de lei que conceda ou amplie quaisquer beneficios tributarios ou
incentivos, entendidos estes, os relacionados neste artigo, so devera ser aprovado se
atendidas as seguintes exigencias:

I — Demonstracao pelo proponente, de que a rentlncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orcamentaria, na forma do art. 12 da Lei Complementar No.
101/00 e de que nao afetara as metas de resultados fiscais;

II - Estarem acompanhadas de medidas de compensacao, no periodo
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevacao de
aliquotas, ampliacao da base de calculo, majoracao ou criacao de tributo ou contribuicao.

§ 4° Para efeitos desta Lei, considera-se rentlncia de receita, a remissao,
subsidio, crédito presumido, concessao de isencao em carater nao geral, alteracao de

Proco Jooquim Felipe, 15 - Cenlro - CEP: 63.670000 ~ Arneiroz ~ CE
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aliquota ou modificacao de base de calculo que implique reducao discriminada de tributos
ou contribuicoes, e outros beneficios que correspondam a tratamento diferenciado.

Art. 38 — Deverao ser considerados na estimativa das receitas constantes no
projeto de Lei Orcamentaria, os efeitos de propostas de alteracoes na legislacao tributaria
que estejam em tramitacao no Poder Legislativo Municipal.

Paragrafo ilnico — Caso as alteracoes propostas nao sejam aprovadas, as
dotacoes orcamentarias deverao ser limitadas, na fonna estabelecida nos art. 8° e 9° da
Lei Complementar N°. 101/00.

Art. 39 — Nao se constituira reniincia de receita, 0 cancelamento, mediante
autorizacao legal, de créditos lancados e nao arrecadados em exercicios anteriores e
devidamente inscritos em Divida Ativa, cujos valores sejam inferiores aos custos de
cobranca, nos termos do art. 14, § 3°, II da Lei Complementar N° 101/00.

CAPITULO IX

DO CONTINGENCIAIVIENTO DE DOTACOES E LIMITACAO DE
EMPENHO

Art. 40 — Ate trinta dias apos a publicacao dos orcamentos, o Chefe do Poder
Executivo devera baixar, através de Decreto, a programacao financeira e o cronograma
de execucao mensal de desembolso.

Paragrafo anico - As metas de resultado primario e nominal deverao estar
desdobradas em metas bimestrais, considerando as previsoes de receitas e despesas
fixadas.

Art. 41 — Caso seja verificado ao final de um bimestre, que a realizacao da
receita podera nao comportar o cumprimento das metas de resultado primario ou nominal,
o Poder executivo comunicara ao Poder Legislativo o montante das dotacoes a serem
limitadas por esse Poder.

A11. 42 - Os poderes Executivo e Legislativo promoverao, por ato proprio e nos
montantes necessarios, nos trinta dias subsequentes, limitacao de empenho e
movimentacao financeira.

§ 1° - Na situacao prevista no “caput” deste artigo, as dotacoes orcamentarias
deverao ser limitadas de forma proporcional as suas participacoes no total das fixacoes
orcamentarias, calculadas em termos percentuais.

§ 2° - Nao poderao ser obj etos de limitacao de empenho:

a) As despesas fixadas que tenham por finalidade, o pagamento de
juros e encargos da divida;

b) As despesas necessarias ao cumprimento do percentual definido no
art. 212 da Constituicao Federal, com a manutencao e desenvolvimento do ensino"
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c) As despesas com acees e servicos de saude, necessarias ao
cumprimento do art. 77 do ADCT da Constituicao Federal;

d) As despesas com a remuneracao dos profissionais do magistério,
cujo percentual se encontra estabelecido em Lei Federal que venha a substituir a
Medida Proviséria No. 336/2006.

§ 3° - Caso ocorra a necessidade de contingenciamento de dotacoes, as
limitacoes seguirao a seguinte ordem de prioridade:

a) As despesas com Inversoes Financeiras, desde que nao sejam
imprescindiveis ao cumprimento dos percentuais previstos nas letras “a” e “b” do
paragrafo anterior;

b) As despesas com Investimentos, da mesma fonna da letra ”a” do
presente artigo;

c) Caso as limitacoes de dotacoes previstas nos itens anteriores sejam
insuficientes para a obtencao dos resultados previstos, deverao ser contingenciadas
as dotacoes relativas a Outras Despesas Correntes, desde que nao seja necessaria a
aplicacao minima em sailde e educacao.

CAPITULO X
DISPOSICOES FINAIS
Art. 43 - O projeto de lei orcamentaria sera encaminhado ao Poder Legislativo

ate o dia 01 de outubro de 2018, para apreciacao e votacao, e devolvido para sancao pelo
Chefe do Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 42 da Constituicao
do Estado do Ceara.

Art. 44 - Todas as receitas realizadas pelos orgaos, fundos e entidades
integrantes da administracao direta, componente dos orcamentos fiscal e da seguridade
social, inclusive as diretamente arrecadadas, serao devidamente classificadas e
contabilizadas no sistema financeiro central da Prefeitura no mes em que ocorrer o
respectivo ingresso.

Art. 45 - Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa
que viabilizem a execucao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de
dotacao orcamentaria.

Art. 46 — O Poder Executivo podera contribuir, através da aquisicao direta de
bens e servicos, cessao de pessoal ou repasse de recursos financeiros, para o custeio de
despesas de competencia de outros entes da Federacao, mediante a celebracao de
convenio, acordo, ajuste ou congenere, conforme determina o art. 62 da Lei
Complementar N° 101/00.

Art. 47 - O Poder Executivo podera celebrar convenios com entidades
assistenciais, educacionais, de saude, culturais ou outras, desde que nao possuam
finalidade lucrativa e que sejam ideneas.

Proco JooquimFe1ipe. 15 - Cenlro - CEP: 63.670000 ~ Arneiroz - CE
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Art. 48 - Se o projeto de lei orcamentaria nao for encaminhado para sancao do
Chefe do Poder Executivo até 31 de dezembro de 2018, a programacao dele constante
podera ser executada para o atendimento das seguintes despesas:

I — Pessoal e encargos sociais;

II - Pagamento do servico da divida;

III — despesas necessarias a prestacao de servicos de safide e de assistencia
social.

Art. 49 — A despesa relativa a doacoes e auxilios financeiros, efetuadas na fonna
da lei, nao excedera, em percentual, a realizada em funcao da receita corrente liquida no
exercicio financeiro de 2018, adicionada no incremento de 10% (dez por cento).

Art. 50 — Serao consideradas legais, as despesas com multas, juros e outros
acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por
insuficiencia de caixa e/ou necessidade de priorizacao do pagamento de despesas
imprescindiveis ao pleno funcionamento das atividades e execucao dos projetos da
administracao municipal.

Art. 51 - O setor competente, apos a publicacao da Lei Orcamentaria Anual,
divulgara por unidade orcamentaria de cada orgao, fundo e entidade que integram os
orcamentos, os quadros de detalhamento da despesa, especificando o programa de
trabalho, natureza da despesa e fonte de recursos.

Art. 52 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as
disposicoes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arneiroz, 27 de Abril de 2018.

7%. 1 ./../.. //....l,,,..
E ar de Castro Monteiro

Prefeito do Municipio de Arneiroz- CE
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Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
LE1 DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS

2018

ARF (LRF, art 4?, § 33) R$
1,00

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDENCIAS
Descricao Valor Descricao Valor

Demandas Judiciais
Dividas em Processo de Reconhecimento
Avais e Garantias Concedidas 0
Assuncao de Passivos
Assistencias Diversas
Outros Passivos Contingentes
SUBTOTAL SU BTOTAL 0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDENCIAS
Descricao Valor Descricao Valor

Frustracao de Arrecadacao
Restituicao dc Tributos a Maior
Discrepancia de Projecoes:
Outros Riscos Fiscais
SUBTOTAL SUBTOTAL
TOTAL TOTAL O
FONTEI

I1 -°
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Tabcla 4 - DEMONSTRATIVO Ill — METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES

2017

AMF — Demonstrativo III (LRF, art.4",' §2°, inciso I1) RS l 00
VALORES A PRECOS CORRENTES

ESPECIFICACAO 2016 2017 % <Ano-l> °/6 <An0 de % <An0+l> % <Ano+2>
Referéncia>

Receita Total
Receitas Primarias (1)
Despesa Total
Despesas Primaries (II)
Resultado Primzlrio ([11) = (I - II)
Resultado Nominal
Divida Ptiblica Consolidad
Divida Consolidada Liquida

8

22
22

18

521
521

407
18407
4 114

22
22

22
22

897
897

897
897

0

1,66
1,66

24,39
24,39

VALORES A PRECOS CONSTANTES
ESPECIFICACAO <Ano—3> <Ano-2> <An0—l> % <Ano de % <Ano+l > % <Ano+2>

Referéncia>

Receita Total
Receitas Primarias (I)
Despesa Total
Despesas Primarias (II)
Resultado Primario (Ill) = (I - II)
Resultado Nominal
Divida Ptlbllca Consolidad
Divida Consolidada Liqui

a
da

FONTE



Tabela 5 - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUCAO no PATRIMONIO LIQUIDO

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4°, §2°, inciso lll)

PREFEITURA MUNICIPAI, DE ARNEIROZ - CE
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
Evoul<;Ao no PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 1,00

PATRIMONIO LIQUIDO 2015 % 2016 % 2017 %

Patrimonio/Capital
Reservas
Resultado Acumulado

4.229.339 6,66 5.772.315 36,55

1.072.242 210,27 503.709 0,46

6,215.00

6.2151000

7,67

233,84
"T'U'l"KL

REGIME PREVIDENCIARIO

PATRIMONIO LIQUIDO 2015 % 2016 % 2017 %

Fatrimonio
Reservas
Lucros ou Prejulzos Acumulados
‘T0170
FONTE1
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