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Of, nO 196/17 - GPC Carazinho, 31 de agoslo de 2017.

Excelentissimo Senhor,

Ver, Estevão De Loreno.

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n~096/17

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

096/17, desta data, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercido fi-

nanceiro de 2018,

Atenciosamente,

Prefeito
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PROJETO DE LEI N° 096, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentarlas para o

exercício financeiro de 2018.

Capítulo 1- Disposições Preliminares

Art 10 Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165. ~ 2,°, da

Constituição Federal. no art, art 86, II da Lei Orgânica do Município. e na Lei Complementar

nO 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes gerais para elaboração do orçamento do

Município, relatiyas ao exercício de 2016, compreendendo

I • as metas e riscos fiscais:

11- as prioridades e metas da adminislração municipal extraídas do Plano Plurianual

para 201812021;

111-a organização e estrutura do orçamel'lto:

IV - as diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações:

v - as disposições relativas ã divida pública municipal;

VI - as disposições relativas às despesas do Municipio com pessoal e encargos

SOCiaiS;

VII - as disposições sobre alterações na legislação tributaria;

VIII- as disposiçOes gerais.

~ 1° As diretrizes orçamentárias têm entre suas finalidades

I - orientar a elaboração e a execução da lei Orçamentária Anual para o alcance dos

objetivos e das metas do Plano Plurianual- PPA:

11- ampliar a capacidade do Município de garantir o provimento de bens e serviços á

população;

~ 2" A elaboração, fiscalização e controle da lei orçamentária anual para o exercício de

201 B, bem como a aprovação e execução do orçamento fiscal e da seguridade social do
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Município. além de serem Orientados para viabilizar o alcance das objetivos declarados no

PPA, devem'

I - priorizar o equilíbrio entre receitas e despesas:

II - evidenciar a transparência da gestão fiscal. observando-se Q principio da

publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade aos dados do orçamento, inclusive por

meio eletr6nico,

111- atingir as melas relativas a receitas, despesas, resultados prlmario e nominal e

montarllB da divida pública estabelecidos no Anexo I - Melas Fiscais desta Lei

Capitulo 11- Das Metaa e Riscos Fiscais

Art 2" As melas fiscais de recertas, despesas, resultado prima no, ,lOminal e montante

da divida pública para os exerclcios de 2018, 2019 e 2020. de que traIa o art, 4' da Lei

Complementar n° 101/2000. são as idenbficadas no ANEXO!. composto dos seguintes

demonstrativos

I - das metas fiscais anuais de acordo com o art 4°. S 1", da LC nO 101/2000,

acompanhado da memória e metodologia de cálculo;

11- da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2016:

111 • das metas fiscais previstas para 2018, 2019 e 2020, comparadas com as fixadas

nos exerclcios de 2015, 2016 e 2017:

IV - da evolução do patrimônio liquida. conforme o art 4", S 2", inciso 111.da LC nO

101f2000;

V - da origem e aplicação das recursos obtidas com a alienação de alivos. em

cumprimenta ao disposta no art. 4°, S 2Q
, inciso 111,da LC n° 10112000:

VI - da avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência

das Servidores Públicos Municipais, de acoldo com o art, 4", S 2", inciso IV, da Lei

Complementar nO101/2000:

VII. da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme art, 4°, S 2', Inciso

V.da lC nO 10112000:
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VIII - da margem de expans~o das despesas obrigatórias de caráter continuado,

conforme art. 4º, S 2~. inciso V, da Lei Complementar nO 101/2000.

~ 1" As metas fiscaiS estabelecidas no Anexo I desta lei poderão ser ajustadas

quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual. se verificadas alterações

no comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas nas estimativas das receitas e

despesas;

li 2" Na hipótese prevista pelo S 1", o demonstr3tivo de que trata o inciso I do Caput

deverá ser reelaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei orçamentária anual,

acompanhado da memória e metodologia de cálculo devidamente alualizadas

li 3~ Durante o exercício de 2018. a meIa resultado primário prevista no demonstrativo

referido no inciso I do capul, podera ser reduzida até o montante que corresponder à

frustração da arrecadação das receitas que são objeto de transferência constitucional, com

base nos arts 158 e 159 da Constituição Federal,

~ 4º Para os fins do disposto no ~ 3°, considera-se frustração de arrecadação, a

diferença a menor que for observada entre os valores que forem arrecadados em cada mês.

em comparação com igual mês do ano anterior.

li S" Nas hipóteses de revisão dos valores das metas fiscais de Que trata este artigo, e

para efeitos de avaliação na audiência publica prevista no art 9", ~ 4-0,da lC n" 101/2000.
as recertas e despesas realizadas serão comparadas com as metas ajustadas

Art. 3° Estão discriminados, no Anexo 11,que integra esta Lei, os Riscos Fiscais, onde

são avaliados os riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as

contas publicas, em cumprimento ao art 4°, !l3Q
• da LC nO10112000.

~ 1" Consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações

a serem cumpridas em 2018, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou

não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob controle do MUOlcípio

li 2" Também são passivos contingentes, obrigações de~orrentes de eventos

passados. cuja liquidação em 2018 seja improvavel ou cujo valor não possa ser

tecnicamente estimado.

!l 3° Caso se concretizem, os riscos fiscais serão atendidos com recursos da Reserva

de Contingência e, sendo esta insuficiente, serão indicados, também. o excesso de
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arrecadação e o superávit financeiro do exercício anterior, se houver, obedecida a fOl1te de

recursos correspornlente

S 4° Sendo esses recursos insuficientes. o Poder Executivo poderá reduzir as

dotações destinadas para irwesllmentos, desde que não comprometidas.

Capitulo 111• Das Metas e Prioridades da Administraçiío Pública Municipal

Extraidas do Plano Plurianual

Art 4° As melas e prioridades para o exercicio financeiro de 2018 estão estrllluradas

de acordo com o Plano Plurianual para 201812021 -lei nO 8,234, de 12 de julhO de 2017 e

suas alterações. especificadas no Anexo 111,integrante desta Lei. as Quais lerão precedência

na alocação de recursos rla Lei Orçamerltária,

S 1° Os valores constantes no Anexo de que trata este artigo possuem caráter

indicativo e nM normativo, devendo servir de referência para o planejamento, podendo ser

atualizados pela lei orçamentária ou através de créditos adicionaiS.

~r As metas e prioridades de que trata o capul deste artigo, bem como as

respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser a"eradas. se durante o

período decorrido entre a apresentação desta lei e a elaboração da proposta orçamentária

para 2018 surgirem novas demandas ou situações em que haja necessidade da intervel'lção

do Poder Publico, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

~ 3" Na hipótese prevista no !i ?', as alterações do Anexo de Metas e Prioridades

serão evidenciadas em demonstrativo especifico, a ser encaminhado juntamente com a

proposta orçamentária para o próximo exercicio.

Capitulo IV. Da Estrutura e Organização do Orçamento

Art. 5° Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa instrumento de organização da ação govemamental visando á

concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores, conforme

estabelecido rlO plano plurianual;
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11_AUvidade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo continuo e permanente,

das quais resulta um produto necessaria à manutenção da ação de governo:

111- Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa.

envolvendo um conjunto de operações. limitadas no tempo, das quais resulta um produto

que cOllcorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo:

IV _ Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção das ações

de governo, das quais não resulta um produto. e não geram contraprestação direta sob a

forma de bens ou serviços;

v _ Órgão Orçamenlilrio: o maior nível da classificação institucional. que tem por

finalidade agrupar unidades orçamentárias.

VI - Unidade Orçamentária o menor nivel da classificação institucional:

~ 10 Na lei de Orçamento, cada programa identificará as ações necessárias para

atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operaçOes especiais,

especificando os respectivos valores, bem como os órgãos e as unidades orçamentárias

responsaveis pela realização da açáo

~ '1:' Cada atividade. projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção

as quais se vinculam, de acordo com a Portaria MOG nO4211999 e suas atualizações

~ 3° A classificação das unidades orçamentárias atendera. no que couber. ao disposto

no art. 14 da Lei Federal n"4,320/64

~ 4' As operaçOes especiais reiacionadas ao pagamento de encargos gerais do

Municipio, serão consignadas em unidade orçamentária especifica

Art. 6' Independentemente do grupo de natureza de despesa em que for classificado,

todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade

orçamentária li qual pertencem as ações correspondentes, vedando-se a consignação de

crédito a titulO de transferencia a unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social

Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos

Orçamentos Fiscal e da SegUridade Social serão executadas obrigatoriamente por meio de

empenho, liquidação e pagamento. nos termos da Lei Federal na 4,320164, utilizando-se a
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modalidade de aplicação 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos

Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social

Arl 1" Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por

elementos de despesa, na forma do art. 15, ~ 1", da lei Federal n" 4,320164

Arl 8" O Projeto de Lei Orçamentária Anual sera encaminhado ao Poder Legislativo.

conforme estabelecido riO ~ 5° do art, 165 da Constituição Federal, no art. B7 da lei

Orgânica do Município e no art. 2", da Lei Federal n04320/64, e será composto de:

I - texto da Lei:

IT- çOrlsolidação dos quadros orçament<irios;

, 1" Integrarão a consolidação dos quadros orçamentarios a que se refere o inciso 11,

incluindo os cornplerner'\tos referenciados no art, 22. inciso 111,da Lei Federal nO4,320164, os

seguintes quadros:

I - discriminação da legislação básica da receita e da despesa dos orçamentos fiscal e

da seguridade social;

11- demonstrativo da evolução da receita, por origem de arrecadaçllo, em atendimento

ao disposto no art, t2 da Le n° 10112000:

111- demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem

de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o art. 5",

incjso 11.da LC nO10112000:

IV - demonstrativo das receitas por origem e das despesas por grupo de nature~ de

despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social. conforme art, 165. ~ S', 111,da

Constituição Federal:

v • demonstrativo da receita e planos de aplicação dos Fundos Especjais, que

obedecerá ao disposto no inciso I do ~ 'Z' do art. 2° da lei Federal nO4,320164:

VI - demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com as metas

fiscais estabelecidas na lei de Diretrizes Orçamentérias, de acordo com o art, 5°, inciso I. da

LC n" 10112000;

VII. demonstrativo da fiXação da despesa com pessoal e encargos sociais, para os

Poderes Executivo e Legislativo, confrontando a sua totaltzação com a receita corrente
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líquida prevista, nos termos dos artigos 19 e 20 da LC nO 10112000, acompanhado da

memória de célculo:

VIII _ demonstrativo da previsão das aplicações de recursos na Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino (MOE) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorizaçilo dos ProfissionaiS da Educação (FUNDES);

IX - demonstrativo da previsão da aplicação anual do Município em Ações e Serviços

Públicos de Saúde (ASPS). conforme a lei Complementar 1"10 141, de 13 de janeiro de 2012:

x - demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas com recursos

de operaçóes de crédito realizadas e a realizar, com indicação da dolação e do orçamento a

que pertencem;

XI - demonstrativo do calculo do limite maximo de despesa para a Camara Municipal.

conforme o artigo 29-A da Constituiç,!io Federal, de acordo com a metodologia prevista no

32° do art. 13 desta Lei:

XII - os orçamentos de investimentos das empresas em que o Município, direta ou

indiretamente, detenha a maioria do capital, com direito a voto, nos termos desta Lei,

Art 9° A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária artual cortterá'

I - relato sucirtto da situação econômica e firtartceira do MuniciplO e projeções para o

exercicio de 2015, com destaque. se for o caso, para o comprometimento da recerta com o

pagamento da divida:

11- resumo da polrtica ecortômica e social do Governo:

111- justificativa da estimativa e da fixação. respectivamente, da receita e da despesa e

dos seus principais agregados. conforme dispõe o inciso I do art. 22 da Lei Federal nO4,320,

de 1964:

IV - memória de cálculo da receita e premissas utilizadas.

V - demonstrativo da dívida furtdada, assim como da eVOlução do estoque da divída

pública, dos ú~imos três anos. a situação provável no final de 2017 e a previsão para o

exercicio de 2018:

VI- relação dos precatórios a serem cumpridos em 2018 com as dotações para tal fim

constantes na proposta orçamentária:
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VII _ relação das ações priorrtárias aprovadas nas audiências públicas realizadas na

forma estabelecida pelo art. 11 desta Lei, com a Identificaçáo dos respectivos projetos,

atividades ou operações especiais, bem como os valores correspondentes.

Capitulo V _Das Diretrizes para Elaboração BEXllcuçào do Orçamento

e suas Alterações

Seção I • Das Diretrizes Gerais

Art. 10. Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão o conjunto das

receitas publicas, bem como das despesas do Poder Legislativo e do Poder Executivo,

neste abrangidos seus respectivos fundos, órgãos e entid3des da Administração Direta e

Indireta, inclusive Fundaç~es instituídas e mantidas pelo Poder PúbliCO,bem como as

empresas e sociedades de economia mista em que o Municipio detenha, direta ou

indiretamente. a maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam recursos

Parágrafo unico. Os órgãos da Administração tndireta e o Poder Legislativo

encaminharão à Secretaria de Fazenda e Arrecadação, até 15 de outubro de 2017. suas

respectivas propostas orçamentárias. para fins de consolidação do Projeto de Lei

Orçamentária de 2018. observadas as disposições desta Lei,

Art. 11. A etaboração e a aprovação do Orçamento para o exercicio de 2018 e a sua

execução obedecerão, entre outros, ao principio da publicidade. promovendo-se a

transparéncia da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as

informações relativas a cada uma dessas etapas.

~ 1° Para fins de atendimento ao disposto no art. 48, ~ 1°. I, da LC n" 10112000. o

Poder Executivo organilará audiênCla(s) publica(s} a fim de assegurar aos cidadãos a

participação na seleção das prioridades de investimentos, que terão recursos consignados

no orçamento

~ 2° A Câmara Municipal organizará audiência(s) publica(s} para discussão da

proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação

Art. 12. Os Fundos Municipais constituirão unidade orçamentária especifica. e terão

suas Receitas vinculadas a Despesas relacionadas com seus objetivos. identificadas em
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Plôlnos de Aplicação, representados nas Planilhas de Despesas referidas no art 8", !i 1.,

inciso V, desta Lei.

Parilgrafo único. A administração dos Fundos Municipais sera efetivada pelo Cheie do

Poder ExeclJtivo. podendo, por ato formal deste, e observada a respectiva legislação

pertinente, ser delegada a Secretários, servidores municipaiS ou comissão de servidores.

Art 13. Os estudos para defmiçM do Orçamento da Receita deverão observar os
elMos da a~eração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do

periodo, o crescimento econômico. a ampliação ela base de calculo dos tributos, a sua

evolução nos últimos três exerciclos e a projeção para os dois anos seguintes ao exercício

de 2018,

li 10 Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder

Legislativo. o Poder Executivo Municipal colocará á disposição da Câmara Municipal os

estudos e as estimativas de receitas para o exercicio de 201B. inclusive da receita corrente

liquida, e as respectivas memórias de cálculo.

~ 2" Para fins do limite das despesas do Poder Legislativo, nos termos do art, 29-A da

Constituição Federal e da metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa n°

1912016 do Tnbunal de Contas do Estado, considerar-se-á a receita arrecadada até o último

mês anterior ao prazo para a entrega da proposta orçamenmria. acrescida da tendência de

arrecadação atê o final do exercício.

Art. 14. Constarâo no projeto de lei orçamentária reservas de contingência,

desdobradas para atender às seguintes finalidades

I • atender passivos COr"ltingentes e outros riscos e eventos fiscaiS imprevistos

relacionados no Anexo de que trata o art. 3. desta lei.

11- cobertura de créditos adicionais:

~ 1. A reserva de contingência, de que trata o inciso I do capat. será fixada em, no

mlnimo, 0.50% (zero vírgula cinquenta por cento) da receita corrente liquida, e sua utilização

dar-se-á mediante crédrtos adicionais abertos á sua conta

~ 2" Na hipótese de ficar demonstrado que as re58rvas de contingência constituídas

na forma dos incisos I e III do caput nâo precisarâo ser utilizadas para sua finalidade. no

todo ou em parte. o Chefe do Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros
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crédrtos adicionais, legalmente autorizados na forma dos artffjos 41, 42 e 43 da Lei Federal

n" 4.320/1964

~ 3" A Reserva de Contingençja da Unidade Gestora do Regime Próprio de

Previdência Social será constituida dos recursos que corresponderão à previsão de seu

superávil orçamentário e somente poderil ser utilizada para 11 cobertura de crél;lllos

adicionais do próprio regime.

Art. 15. Observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nO 101. de 2000,

somerlle serão incluídos novos projetos na lei Orçamentária de 2018 se'

I _ tiverem sido adequada e suficientemente contempladas as despesas para

cOf!servaçiio do património publico e para os projetos em andamento, constar'ltes do Anexo

IV desta Lei:

11- a ação estiver compatível com o Plano Plurianual

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica as despesas programadas com

recursos de transferências voluntárias e operações de crédito, cuja execução fica limitada à

respectiva disponibilidade orçamentária e financeira,

Art, 16. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art 16, I e 11.da LC n"

10112000, quartdo lor o caso, deverão ser insendos no processo que abriga os autos da

licrtação ou de sua dispensarlnexigibilidade

~ 1° Para efeito do disposto no art. 16, ~ 3". da LC n° 10112000, serão consideradas

despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da

ação governamental que acarrete aumento da despesa. cujo montante no exercício

financeiro de 2018, em cada evento, não exceda aos valores limites para dispensa de

licitação lixadOS nos incisos I e 11do art. 24 da Lei n° 8,666/93, conforme o caso

!i 2" No caso de despesas com pessoal e respectivos encargos, desde que não

configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, sen~o consideradas

irrelevantes aquelas cujo montante. no exercício de 2018, em cada evento. não exceda a

dez vezes o menor padrão de vencimentos

Art. 17. A compensação de que trata o art. 17, li 2", da LC n' 10112000. quando da

criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. poderá ser realizada
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a partir do aproveitamento da margem liquida de expansão prevista no inciso V do ~ 2" do

ar! 4', da referida lei, desde que observados:

I - o limrte das respe<:1ivas dotações constantes da lei Orçamentária de 2018 e de

créditos adicionais;

11_ os limites estabelecidos nos arts. 20. inciso til, e 22, parágrafo unico, da le

n" 101/2000, no caso da geração de despesas com pessoal e respectivos encargos; e

111- o valor da margem líquida de expansão COrlstante rIOdemonstrativo de que trata o

ar! 2", VIII, dessa lei.

Art, 18. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Publico Municipal

de que trata o art. 50, ~ 3", da Le rl" 10112000, deverá no minimo, evidenciar, em relatórios

anuais os gastos das obras e dos serviços públicos. tais como:

I • dos programas finalisticos e respectivas ações previsto no Plano Plurianual;

II ~do m' das construções e do m' das pavimentações:

ill - do custo alunolano da educação infantil e do ensino fundamental. do custo

aluno/ano do transporte escolar e do custo alunolano com merenda escolar:

IV - do custo da destinação final da tonelada de lixo;

V _do custo do atendimento nas unidades de saúde, entre outros.

li 1" O controle de custos de que trata o caput serà orientado para o estabelecimento

da relação entre a despesa publica e o resultado obtido. de forma a priorizar a análise da

eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das gestões

orçamentária, financeira e patnmoni<ll,

li 7:' Os custos serão apurados e avaliados através das operações orçamentánas,

tomando--se por base. a comparação entre as despesas autorizadas e liquidadas, bem como

a comparação erltre as metas fisicas previstas e as realizadas

li 3" Os relatórios referidos no caput deverão ser disponibilizados em meio eletrôniCO

de acesso ao publico, em até 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão

Art. 19. As metas fiscais estabelecidas no demonstrativo de que trata o inciso I do art.

2" serão desdobradas em metas quadrimestrais para fins de avaliação em audiência pública

na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e levereiro, de modo a
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acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios. avaliar os gastos e também

o Cl.Jmprimento das metas fisicas estabelecidas

!i 1° Para fms de realização da audiência pública prevista capu/, e em conformidade

com o art 90, ~ 4", da LC nO10112000, o Poder ExecutivO encaminhara ao Poder Legislativo,

relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais, com as justificativas de eventuais

desvios e indicação das medidas corretivas adotadas, nos prazos do caput deste art~o.

!i 20 Compete ao Poder Legislativo Municipal. mediante prévio agendamento com o

Poder Executivo. convocar e coordenar a realização das audiências públicas referidas no

caput

Seção 11- Das Diretrizes Especificas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 20. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dolações destinadas a

atender ás ações de saúde, previdênCia e assistência social, e contará. entre outros, com

recursos provenientes'

I - do produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais vinculados

ás ações e serviços públicos de saúde. nos termos da Lei Complementar nO141, de 13 de

janeiro de 2012.

II --<las contribuições para o Regime Próprio de Previdência Socjai dos Servidores

Municipais, que será utilizada para despesas com encargos previdenciarios do Municipio;

III - de aportes financeiros de recursos do Orçamento Fiscal;

IV ---<las demais receitas cujas despesas integram, exclusivamente, o orçamento

relerido no caput deste artigo.

Parágrato (mico. O orçamento da seguridade social será evidenciado na lorma do

demonstrativo previsto rlOart 8", ~ 1°, inciso IV, desta Lei.

Seção 111- Do Orçamento de Investimento

Art. 21. O Orçamento de Investimento. previsto no inciso 11do !i 4" do art 86 da Lei

Orgãnica. abrangerá as empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a

malona do capital social com direito a voto, ressalvado o disposto 00 !i 4" deste artigo, e

dele constarão todos os investimentos realizados, independentemente da fonte de

finandamento utiltzada
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~ 1. Para efeito de compatibilidade da programação orçamentaria a que se refere

este artigo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. e suas atualizações. serão

consideradas investimerllo, exclusivamerJte. as despesas com

t - aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, excetuados os que envotvam

arrendamento mercantil para uso próPIIO da empresa ou de terceiros e os valores do custo

dos empréstimos contabilizados no ativo imobilizado; e

11- benfertorias necessárias á infraestrutura de serviços públicos concedidos pelo

Municipio.

~ 2" A despesa será discriminada nos termos do art 50, considerando para as fontes

de recursos a classificação 0495 - Recursos do Orçamento de Investimento

~ 3° O detalhamento das fontes de financiamento do investimento referida neste

artigo será feito de forma a evidem:lar os recursos'

I - gerados pela empresa;

11- de participação no capitat social.

111- de operações de crédito junto a instituições financeiras: e

IV. de outr!ls operações de longo prazo,

~ 4" A programação dos investimentos á conta de recursos oriundos dos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social, observará o valor e a destinação constantes do orçamento

original e não integrarão o Orçamento de Investimento,

~ 5° Não se aplicam às empresas integrantes do Orç!lmento de Investimento as

normas gerais da Lei no 4,320, de 1964, no que concerne a regime contábil, execução do

orçamento e demonstrações contàbeis.

~ 60 Excetua-se do disposto no ~ 5° a aplicação, rIOque couber. dos aris 109 e 110

da Lei 1'\°4,320, de 1964, para as finalidades a que se destinam

Seção IV _Das Disposições sobre a Programação e Execução

Orçamentária e Financeira

Art. 22, O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de Decreto, em

até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual. o desdobramento da recerta

prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e

despesas e o cronograma de execução mensal para todas as Unidades Orçamentárias,

considerando, nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços PatrimoniaIS do
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exercício anterior, de fOllTla a restabelecer equilibrio_

~ 10 O ato referido no capul deste ar1~o e os que o modificarem conterá-

I - metas quadrimestrals para o resultado primario. que servirão de parâmetro para a

avaliação de que trata oart 90, ~ 4° da lC n" 10112000;

11- melas bimestrais de realizaç<'io de rece~as primárias, em atendimento ao disposto

no art, 13 da lC nO 10112000, discriminadas. no minimo, por ongem, identificando-se

separadamente, quando cabivel. as medidas de combate á evasão e á sonegação fiscai e

da cobrança da divida ativa,

III • cronograma de desembolso mensal de despesas, pot' órgão e unidade

orçamentária

~ 2" Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais. precatórios e

sentenças judiciais; o cronograma de desembolso do Poder legislativo lera, como

referencial, o repasse previsto no art, 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos

Art, 23, Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da recerta

ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, e

observado o disposto no Si 2" do art 2° desta Lei. os Poderes Executivo e Legisl<llivo, de

forma proporcional âs suas dotações. adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e

movimentação financeira nos montantes necessários, observadas as respectivas fontes de

recursos. nas seguintes despesas:

I - contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes

extraordinárias, como transferências voluntarias, operações de crédito, alienação de ativos,

desde que ainda não comprometidos

II - obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada;

UI _ aquisição de combusliveis e derivados, destinada ,li frota de veiculos, exceto dos

setores de educaç:io e saude;

IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas

atividades:

V. diárias de viagem:

VI- festividades, homenagens. recepçMs e demais eventos da mesma natureza,

VII - despesas com publicidade institucional:

VltI- horas extras.

~ 10 Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para

implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira,
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será oonsiderado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício

de 2017, observada a vinculação de recursos

!i Z" Não serão objeto de limitação de empenho

I • despesas relacionadas com vinCl,Jlaçl'ies constitucionais e legais, nos termos do !i 2°
do art, 9" da LC nO10112000 e do art. 28 da Lei Complementar Federal nO 141, de 13 de

janeiro de 2012:

II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais de pequeno

valor;

111- as despesas fixas e obrigatórias com pessoal e encargos sociais; e

IV - as despesas financiadas com recursos de Transferências Voluntárias da União e

do Estado, Operações de Crédito e Alienação de bens, observado o disposto no art 24

desta lei.

fi 3° Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo

comunicará à Câmara Municipal o montante que lhe caberá tornar indisponivel para

empenho e movimentação financeira,

fi 4° Os Chefes do Poder Executivo e do Poder legislativo deverão divulgar, em ato

próprio. os ajustes processados, que será discriminado. no mlnimo, por unidade

orçamentàna.

fi 50 Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposiçào se fará

obedecendo ao disposto no art, 9",!i 1°. da LC nO10112000

fi 6° Na ocorrência de calamidade pública, reconhecida na forma da lei, serão

dispensadas a obtenção dos resuhados fiscais programados e a limitaçào de empenho

enquanto perdurar essa situação. nos termos do art 65 da LC nO101/2000.

Art. 24. O repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do

Poder Legislativo. obedecida â programaçâo financeira, sera repassado até o dia 20 de

cada mês. mediante depósito em conta bancária especifica indicada pela Mesa Diretora da

Câmara Municipal

fi 10 Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que

venham a ser arrecadadas através do Poder legislativo, serão contabihz.ados GOmo receita

pelo Poder Executivo, tendo como contrapartida o repasse referido no capul deste artigo

fi Z" Ao final do exercício financeiro de 2018, o saldo de recursos finartceiros

porventura eXistentes na Câmara. serâ devolvido ao Poder Executivo, livre de quaisquer

vinculações, dedUl-idos os valores corresportderttes ao saldo das obrigaçÕeS a pagar. nelas
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incluídos 05 restos a pagar do Poder Legislativo;

~ 3° O eventual saldo de recursos financews que não for devolvido no prazo

estabelecida no parágrafo anterior, sera devidamente registrado na contabilidade e

considerado como antecipação de repasse do exercício financeiro de 2019

Arl 25. Os projetos, atividades e operações especiais previstos na Lei Orçamentária.

ou em seus créditos adicionais, que depel1dam de reCl.lrSOSoriundos de transferências

vOluntárias, operações de crédito, alienaçi\o de bens e outros recursos vinculados, só serão

movimentados. se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado,

ainda, o montante ingressado ou garantido.

~ 1° No caso dos recursos de transferências voluntárias e de operaçoos de crédito,

considerar-se-a garantido o ingresso no fluxo de ca,xa, a partir da assinatura do respectivo

convênio. contrato ou instrumento congênere, bem como na assinatura dos correspondentes

aditamentos de valor, não se confundindo com as liberações financeiras de recursos, que

devem obedecer ao cronograma de desembolso previsto nos respectivos instrumentos,

~ 2" A execução das Receitas e das Despesas identificará com codificação adequada

cada uma das fontes de recursos. de forma a permitir o adequado controle da execução dos

recursos menôonados rIO capuf deste artigo,

Art. 26. A despesa não podera ser realizada se não houver comprovada e suficiente

disponibilidade de dotaçao orçamentária para atendê. Ia. sel1do vedada a <ldoção de

qU<llquer procedimento que viabilize a sua re<llização sem observar a referida

disponibilidade

~ 1° A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos á gestão

orçamentário-financeira, independentemente de sua legalidade. sem prejuizo das

responsabilidades e demais consequências advindas da inObservância do disposto no C[lpllt

deste artigo,

~ 2" A realização de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, após 31 de

dezembro de 2018. relativos ao exercício findo. não será permitida, exceto ajustes para fins

de elaboração das demonstraçlles contábeis, os quais deverão ocorrer até o trigésimo dia

de seu encerramento.

Art. 27. Para efeito do disposto no !i 1° do art. 1° e do art. 42 da lC n° 10112000.

considera-se contraida a obrigação. e exigivel o empenho da despesa correspondente, no

momento da formatizaç:io do contrato administrativo ou instrumento congênere

Parágrafo unico No caso de despesas relativas a obras e prestação de serviços,

consideram.se compromissadas apenas as prestações cUJos pagamentos devam ser
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realizados na exerclcio financeira, observada a cronograma pactuada.

Seção V _Das Diretrizes sabre Alterações da lei Orça menta ria

Art. 28. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de

recursos disponi~eis para a despesa, nas termos da lei Federal n" 4,32.0/64.

~ 1° A apuração do excesso de arrecadaçêo de que trata o art. 43. S 3", da Lei Federal

nO 4.320/64. será realizada por fonte de recursos para fins de abertura de creditas

adicionais. conforme exigência contida no art a", parágrafo único. da LC n° 101/2.000.

~ 2" Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 2.018 para pagamento de

precatórios somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos suplementares ou

especiais para finalidades diversas mediante autorização legislativa especifica

S 3" Nos casas de creditas á conta de recursos de excesso de arrecadação ou á conta

de receitas não previstas na orçamento, as exposições de moti~os conterão a atualização

das estimativas de receitas para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes

na Lei On;amentária, a identificação das parcelas já utilizadas em creditas adicionaiS,

abertos ou cujos projetos se encontrem em tramitação.

S 4" Nos casos de abertura de créditos adicionais á conta de superávit financeiro, as

exposiç6es de motivos conterão informações relativas a'

I _ superávit f,nanceiro do exerclcio de 2017, por fonte de recursos:

11- créditos especiais e extraordinarios reabertas no exercicio de 2.018:

III - valores ja l.Jlilizados em créditos adicionais, abertas ou em tramitação:

IV - saldo atualizado do superávit financeiro dlsponivel. por fonte de reCUf5OS,

S 5" Considera-se superavit financeiro do exercicio anterior, para fins do S 2.0 do art. 43

da Lei Federal na 4.320164, os recursos que forem disponibilizadas a partir do cancelamento

de restos a pagar durante o exelcicio de 2.018, obedecida a fOr"lte de recursos

correspondente.

S 6" Os projetos de lei relativos a creditas suplementares ou especiais solicitados pelo

Poder Legislativo, com indicação de recursos de reduç<'io de dotações do próprio poder,

serão encaminhados à Cãmara Municipal no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do

recebimento da solicitação.

~ 7° As solicitações de qLJetrata a !i6° serão acompanhadas da exposição de motivas

de que traIa o!i 2.0deste artigo
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Art. 29. No ãmbito do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares

autorizados na Lei Orçamentária de 2018, com indicação de recursos compensatÓrios do

próprio órgão, nos termos do art, 43, ~ 1°. inciso m, da Lei Federal nO4.320/1964, proceder-

se-á por ato do Presidente da Cãmara dos Vereadores.

Art 30. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no

art 167, ~ 2", da Constituição Federal, será efetivada, quandO necessária, alê 31 de maio de

2018,

Art 31. O Poder Executivo poderá. mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir

ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentána

de 2018 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação. transferência.

incorporação ou desmembramento de órgãos e enlldades, bem como de alterações de suas

competências ou atribuiçlies, mantida a estrutura programática. expressa por categoria de

programação, conforme definida no art, 6" desta Lei.

Parágrafo (lOico, A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar

em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos

adicionais. podendo haver. excepcionalmente, ajuste na classificação funcional

Ar\. 32. As fontes de rerorsos e as modalidades de aplicação da despesa, aprovadas

na lei orçamentária. e em seus creditas adicionais, poderão ser modificadas,

justificadamente. para atender ás necessidades de execução. por meio de decreto do Poder

Executivo, desde que verificada a inv,abilidade técnica. operaCional ou econômica da

execução do crédito, através da fOrlte de recursos e/ou modalidade prevista na lei

orçamerltária e em seus crédrtos adicionais,

Seção VI - Da Destinilção de Recursos Públicos a Pessoas Físicas e Juridicas

Subseção 1" Das Subvenções Econômicas

Art. 33, A destinação de recursos para equalização de encargos financeiros ou de

preços, o pagamento de lXJr'lificações a produtores rurais e a ajuda financeira, a qualquer

titulO, a entidades privadas com fins lucrativos, poderá ocorrer desde que atendido o

disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar nQ 101f2000,

li 1~Em atendimento ao disposto no art. 19 da Lei Federal nO4,320/1964. a destinação

de recursos ás entidades privadas com fins lucrativos de que trata o capul somente poderá

ocorrer por meio de subvenções econõmicas. sendo vedada a transferência a titula de

contnbuiç6es ou auxillos para despesas de capital
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~ 2º As transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o "capuf

deste artigo. serão executadas na modalidade de aplicaçao "60 - Transferências a

Instituições Privadas com fins lucrativos' e no elemento de despesa "45 - Subvenções

EconOmicas'.

Art. 34. No caso das pessoas fisicas, a ajuda financeira referida art 26 da Lei

Complementar n° 101/2000 será efetivada exclusivamente por meio de programas

instituldos nas áreas de assistência social. saúde. educação. cu"ura. desporto. geração de

trabalho e renda. agricu"ura e politica habitacionai, nos termos da legislação especifica

Subseção 11- Das Subvenções Sociais

Art. 35. A t~nsferência de recursos a titulo de subvenções sociais, nos termos dos

arts 12, ~ 3", I, 16 e 17 da Lei Federal rf 4.32011964, atenderá as entidades privadas sem

fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas areas de cu"ura,

assistênCia social, saúde e educação e que sejam selecionadas para execução, em parceria

com a Administração Pública Municipal, de atividades ou projelos que contribuam

diretamente para o alcance de diretrizes. objetivos e metas previstas no Plano Plurianual

Subseção UI _Das Contribuições Correntes e de Capital

Art 36. A transferência de recursos a título de contribuiçM corrente somente será

destinada a entidades sem fins lucrativos que sejam selecionadas para execução, em

parceria com a Administração Pública Municipal, de atividades ou projetos que contnbuam

diretamente para o alcance de diretrizes, Objetivose metas previstas no Plano Plurianual.

Art 37. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins luc~tivos, a titulo de

contribuições de caprtai, fica condicionada à autOrização em lei especial anterior de que trata

o art. 12, !l6". da lei Federal nO4.320/1964.

Subseção IV - Dos Auxílios

Art. 38. A transferência de recursos a titulo de auxilias, previstos no art. 12. !l 6", da

Lei Federal n° 4,32011964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins

lucrativos que sejam:

www,car.zinho ..,..gOV.D<
A.onido flores •••C~"h., n" 1264,Coo"o

Tol<>lonll:150413331.2699 I •••••"il: prekit~C8rozjnlto.,",go ••br



I

I. de atendimento direto e gratuito ao público e vo~adas para a educação básica:

11_ para o desenvolvimento de programas voltados a manutenção e preservaç:.io do

Meio Ambiente:

111 _ vo~adas a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao publico prestadas

por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como entidades beneficentes de

assistência social na area de saude:

IV - qualrticadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.

com termo de parceria firmada com o Poder Público Municipal. de acordo com a Lei Federal

nO9.790/1999. e que participem da execução de programas constantes no plano plurianual.

devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da

entidade:

V - qualificadas como Organizações Sociais - OS, com contrato de gestão celebrado

com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal nO9,63711998, para fomento e

execução de atividades diri9idas ao ensino. à pesquisa cientiflca, ao desenvolvimento

tecnológico. ã proteção e preservação do meio ambiente. ã cultura e à saúde, de acordo

com o programa de trabalho proposto. as metas a serem atingidas e os prazos de execução

previstos:

VI - qualificadas para o desenvolVimento de atividades esportivas que contribuam para

a formação e capacrtação de atlefas:

VII - destir'lada a atender, assegurar e a promover o exercíCIO dos direitos e das

liberdades lur'1damentais por pessoa com deficiência, visar'ldo à sua habilitação, re<lbilitação

e ir'ltegraçào social e cidadar'lia. nos termos da Lei r'l013.14612015:

VIII - constituidas sob <I forma de <lssodações ou cooperativas formadas

exclusivamente por pessoas fisicas em situação de risco social, recor'lhecidas pelo poder

público como catadores de materiais recicláveis elou reutilizáveis. cujas ações estejam

contempladas no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. de que trata a

lei Federal nO 12.30512010. regulamentada pelo Decreto Federal rlQ 740412010: e

IX - voltadas ao atendimento direto e gratuito ao público ria área de assistência social
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a) se destinem a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade social, risco pessoal e social;

b) sejam voltadas ao atendimer'lto de pessoas em situação de vulnerabilidade social,

violação de direito ou diretamer'lle alcançadas por programas e ações de combate iapobreza

e geraç:io de trabalho e renda;

S 1° No caso do inciso I, a trar'lsferência de recursos públicos deve ser

obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão da olerta pública na

respectiva etapa e modalidade de educação

S 20 No caso do inciso IV, as transferências serão efetuadas por meio de lermo de

parceria. caso em que devera ser observada a legislação especifica pertir'ler'lte a essas

entidades e processo seletivo de ampla divulgação.

S 3° Os auxilios destinados às er'llidades privadas sem fins lucrativos previstas neste

artigo, deverão ser selecionados para execução. em parceria com a Administração Pública

Municipal, de atividades ou projetos que contribuam diretamente para o alcance de

diretrizes. objetivos e metas previstas no Plano Plurianual.

Subseção V "Das Disposições Gerais para Destinação de Recursos Públicos

para Pessoas Fisicas li Juridicas

Art, 39. Sem prejuízo das demais disposições contidas nesta seção. a transferência de

recursos prevista na Lei Federal rf 4320/1964, a entidade privada sem fins lucrativos,

dependera ainda de:

I - execução da despesa na modalidade de aplicação "50 - Trar'lsferêr'lcias a

Instituições Privadas sem fins lucrativos" e nos elementos de despesa "41 "Contribuições",

"42" Auxílio' ou "43" Subvenções Sociais";

11_estar regularmente conslituida, assim considerado:

a) no minimo 01 (um) ano de existência. com cadastro ativo. comprovados por meio

de documentaç:io emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no

Cadastro Naclonai da Pessoa Jurídica _ CNPJ, admitida a redução deste prazo por

autorizaçâo legislativa especifica na hipótese de nenhuma pessoa jurid,ca de direito privado

sem fins lucrativos atingi-ia;

b} tenha escrituração de acordo com os principias fundamentais de contabilidade e

com as Normas Brasileiras de Contabilidade:
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UI - ter apresentado as prestações de contas de recursos anteriormente recebidos,

nos prazos e condições fixados na legislação e no convênio ou termo de parceria. contrato

ou instrumento congênere celebrados;

IV - inexistir prestação de contas rejeitada pela Administração Pública nos últimos 5

(cinco) arws, exceto se a aprecia~o das contas estiver pendente de decis<'io sobre recurso

com efeito suspensivo, for sanada a irregularidade ou quitados os débitos ou reconsiderada

a decisão pela refeição

v - não ter como dirigente pessoa que:

a) seja membro de Poder. órgão ou entidade da Administração Publica Mun,c,pal,

estendendo-se a vedaçêo aos respectivos cónjuges ou companheiros, bem como parentes

em tinha rela, colateral ou por afinidade, até o segundo grau:

b) incida em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no art 1Q• inciso I, da

Lei Complementar nO64. de 18 de maio de 1990:

c) cujas contas relativas a convênios, termos de parcerias, contratos ou instrumentos

congêneres tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível. nos últimos 8 (oito) anos;

d) tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitadO! para o exercíciO de

cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação:

e) tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os

prazos estabelecidos nos incisos I, 11e 111do art, 12 da Lei no_8,429, de 2 de junho de 1992.

VI - formalização de processo administrativo, no qual fiquem demonstrados

formalmente o cumprimento das exigências legais em razão do regime jurídico aplicável à

espécie. além da emissão de pareceres do órgão técnico da Administração Publica e do

órgão de assessoria ou consulforia juridica da Administração Pública acerca da

possibilidade de celebração da parceria

Paragrafo único. Caberá ao(s) Gestor(es) das parcerias verificar e declarar a

implementação das condições previstas neste artigo e demais requisitos estabelecidos

nesta seção, comunicando á Unidade Central de Controle Interno eventuais irregularidades

verificadas.

Ar\.. 40. I: necessária a contrapartida para as transferências previstas na forma de

subvenções, auxilias e contribuições, que poderá ser afendida por meio de recursos

financeiros ou de bens ou serviços economicamente mensuráveis, cuja expressão

monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento
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Art. 41. As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos municipais. a

qualquer titulo, sujeitar-se-ão a fIscalização da Administração Publica e dos conselhos de

políticas publicas setoriais, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e Objetivos

para os quais receberam os recursos

Parágrafo unico. Enquanto vigentes os respectivos convêniOS, termos de parceria,

contratos ou instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá diV\.llgar e manter

atualizadas na internet relação das entidades privlldas beneficiadas com recursos de

subvenções, contribuiçOes e auxilios, contendo. pelo menos'

1- nome e CNPJ da entidade:

II - nome. função e CPF dos dirigentes;

til - ãrea de atuação:

IV - endereço da sede;

v - data, objeto. valor e número do convênio, termo de parceria, contrato 0<.1

instrumento congênere:

VI - valores transferidos e respectivas datas

Art. 42, Não serão consideradas s<.lbvenções, a<.lxílios 0<.1contribuições, o rateio das

despesas decorrentes da participação do Municipio em Consórcios Publicos instituído nos

termos da lei Federal n° 11.107/2005

Art. 43. As transferências de recursos de que trata esta Seção serão fe,tas por

inlermêdio de instituiÇào financeira oficial determinada pela Administração Pública, devendo

a nota de empenho ser emitida até a data da assinat<.lra do respectivo convênio. termo de

parceria, aj<.lste ou instrumento cOr'lgênere, observado o principiO da competência da

despesa, previsto no art. 50, inciso 11,da lei Complementar nO101/2000.

Art. 44. Toda movimentação de recursos relativos às s<.lbvenÇôes, contribuiÇÕes e

auxilios de que trata esta Seção, por parte das entidades beneficiárias, somente será

realizada obsel\lando-se os seguintes preceitos'

I - depósito e movimentação em conta bancária especifica para cada instrumento de

transferência;

11- desembolsos med,ante doc<.lmento bancario. por meio do qual se faça crédito na

conla bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de serviços,

Parágrafo único. Em sendo formalmente demonstrada a impossibilidade de

pagamento de fornecedores ou presladores de serviços mediante transferêncja bancaria, o
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convénlO. o termo de parceria. o ajuste ou instrumento congénere poderá admitir a

realização de pagamento em espécie. desde que a relação de tais pagamentos conste no

plano de trabalho e os recibos ou documentos fiscais pertinentes identifiquem

adequadamente os credores

Seçilo VI - Dos Empréstimos, Financiamentos e Refinanciamentos

Art. 45. Observado o disposto no art. 27 da LC nO 101/2000. a concessào de

empréstimos e financiamentos destinados a pessoas físicas e juridicas fica condicionada ao

pagamento de juros não inferiores a 6% (seis por cento) ao ano, ou ao custo de captaÇào e

também ás seguinles exigências'

I _ concesslio através de fundo rolativo ou programa govemamental especifico;

11- pré.seleção e aprovação dos beneficiários pelo Poder Público:

111- formalização de contrato:

IV - assunção. pelo mutuário, dos encargos financeiros. eventuais comissões, taxas e

outras despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for o caso.

~ ia No caso das pessoas juridicas, serão consideradas como prioritarias. para a

concessão de empréstimos ou financiamentos, as empresas que'

I - desenvolvam projetos de responsabilidade sócioambiental;

11- integrem as cadeias produtivas locaiS;

111_empreguem pessoas com deficiência em proporção superior ã exigida no art. 110
,

da Lei Federal n 8213/1991:

IV - adotem politicas de ~rticipaç<'io dos trabalhadores nos lucros:

; 20 Através de lei especifica. podem ser concedido subsidio para o pagamento dos

empréstimos e financiamentos de que trata o ciJpul deste artigo:

; 30 As prorrogaçOes e compOSições de dividas decorrentes de empréstimos,

finanCiamentos e refinanciamentos concedidos com recursos do Municipio dependem de

autorização expressa em lei específica
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Capitulo VI - Das Disposições Relativas á Divida Pública Municipal

Art. 46. A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da divida pública

municipal, nos termos dos compromissos firmados. inclusive com a previdência social,

Art. 47. O projeto de lei Orçamentária somente poderá incluir, na composi~o da

receita total do Municipio, recursos provenientes de operaçóes de credito já contratadas ou

autorizadas pelo Ministério da Fazenda. respeitados os limites estabelecidos no artigo 167,

indso 111.da Constituiçào Federal e em Resolução do Senado Federal,

Capitulo VII • Das Disposições Relativas às Despesas com

Pessoal 11Encargos Sociais

Art. 48. No exercício de 2018, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do

Municipio, dos Poderes Executivo e Legislativo, compreendidas as entidades mencionadas

no art. 10 dessa lei. deverão obedecer às disposições da LC nO10112000.

~ 1° Os Poderes Executivo e Legislativo terão como base de prOjeção de suas

propostas orçamentárias, relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de

pagamento dO mês de setembro de 2017. compatibilizada com as despesas apresentadas

até esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive a revisão geral anual da

remuneraçM dos servidores pUblicos, o crescimento vegetativo, e o disposto no art 50

desta Lei.

~ 2° A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e do

subsidiO de que trata o ~ 4" do art 39 da COr'lstituição Federal, levará em cOr'lta, tar'lto

quanto passive!. a variação do poder aquisitivo da moeda r'lacional, segundo indices oficiais

Art. 49. Para fir'ls dos limites previstos no art. 19, inciso 111,alineas 'a- e "b' da lC nO

101/2000, o cálculo das despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverá

observar as prescrições da InstruçM Normativa nO 19/2016 do Tribunal de Contas do

Estado, ou a norma que lhe for superveniente.

Art. 50. Para fins de atendimento ao disposto no art, 39, ~ 6° da Constituição Federal,

até 30 dias antes do prazo previsto para envio do Projeto de lei Orçamentária ao Poder

.••••••••,earazin"". rs. ijOV, b..-
,•••• nid •• '<l<e$ <IaCun,,", n' \21>1,C.ntr"

r.le/"n,; I~I J331.2699 I.-m.~: p<elollura@!carazlnoo.ro,ijov,b'



i

I

Legislativo, o Poder Execuli~o publicará as seguintes informações sobre recursos humanos

que compuseram a metodologia de cálCl.llo da despesa de pessoal da proposta

orçamentária

I - quantitati~o de cargos efeli~os ~agos e ocupados par ser'lidores està~eis e não

esté~eis;

11- remuneração e/ou subsidio de cargo ereli~o do pessoal ati~o;

111• quantitati~o de cargos em comissão e funç~es de confiança ~agos e ocupados por

ser'lidores com e sem ~inculo com a administração pública municipal:

IV. remuneração de cargo em comissão ou função de confiança:

v - quantilati~o de pessoal contratado par lempa determinado: e

VI • pre~isão de pro~imento de cargos efetl~os,

fi 1" O Poder Legislati~o, obser'lara o cumprimento do disposto neste artigo, mediante

alo da mesa diretora da Câmara Municipal

fi 2" Para fins de metodologia de cálculO da proposta orçamentãria para o exercicio de

2017 serão considerados os cargos ocupados no periodo de que trata o li1" do art 47 desta

Lei. bem como, os ser'lidores de que tratam os incisos V e VI do art. 49.

Art. 51. O aumento da despesa com pessoal, em decorrencia de quaisquer das

medidas relacionadas no artigo 169, li 10, da Constituição Federal, desde que obser'lada a

legislação ~igente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, da

LC nO10112000, e cumpridas as exigências pre~istas nos artigos 16 e 17 do referido diploma

legal, fica autorizado para

1- conceder ~antagens e aumentar a remuneração de ser'lidores:

11• criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras:

111- pro~er cargos efeti~os, medianle concurso publico, bem como efetuar

contratações por tempo determinado para atender à necessidade tem pararia de excepcional

inleresse público. respeitada a legislação municipal ~igente:

IV - pro~er cargos em comissão e funções de confiança:

V - melhorar a qualidade do serviço público mediante a ~alorização do ser'lidor

municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho;
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VI _ proporcionar o desenvolllimento profissional de servidores municipais, mediante a

realização de programas de treinamento;

VII - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais. mediante a

realização de programas informativos, educativos e culturais;

VIII - melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente

no que concerne 11 saúde, alimentação, transporte. segurança no trabalhO e justa

remuneraçaa,

~ 1. No caso dos incisos t, 11,111e IV além dos requisitos estabelecidos no caput deste

artigo, os projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, para os efeitos

dos artigos 16 e 17 da LC nO 10112000. as seguintes informações

I - estimativa do impacto orçamenl.3rio-linanceiro no exercício em que devam entrar

em vigor e nos dois subsequentes, especificando-se os valores a serem acresc;jdos e o seu

acréscimo percentual em relação ã Receita Corrente Líquída estimada;

11_ dedaração do ordenador de despesas de que hã adequação orçamentária e

financeira e compatibilidade com esta Lei e com o Plano Plurianual. devendo ser indicadas

as naturezas das despesas e os programas de trabalho da Lei Orçamentária Anual que

contenha as dotaçOes orçamentárias. detalhando os valores já utilizados e os saldos

remanescentes

I
~ 7:' No caso de provimento de cargos, salvo quando ocorrer dentro de 02 (dois)

meses da sua criação, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro deverá instruir o

expediente administrativo correspondente, juntamente com a declaração do ordenador da

despesa. de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, eXigência essa a

ser cumprida nos demais atos de contratação,

~ 30 No caso de aumento de despesas com pessoal do Poder legislativo, deverão ser

obedecidos, adicionalmente. os limites fi~ados nos arts, 29 e 29-A da Constituição Federal

~ 4° Ficam dispensados, da estimativa de impacto orçamentãrio e financeiro, atos de

concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente

declaratório

Art. 52. No exercício de 2018, observado o disposto no art. 169 da Constituição

Federal e no art. 51 desta Lei, somente poderão ser admitidos servidores se.

cumuialivamente:
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I _ ocorrer a vacãncia ou a previsão de provimento de cargos e empregos publicas que

forem incluídos na metodologia de calculo da proposta orçamentária, demonstrados na

tabela a que se refere o art. 50;

11_ houver previa dotação orçamentária sllficiente para o atendimento da despesa; e

111_for observado o limite previsto no art. 53.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica nos casos de contratação por

tempo determinado para atender 11 necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal

Art. 53. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51.3% (cinquenta e um

inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento) da

Receita Corrente liquida, respectivamente, no Poder Executivo e Legisla\lvo, a contratação

de horas-extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações

emergenciais, de risco ou prejulzo para a população, tais como:

I - as situações de emergência ou de calamidade pública:

11_ as srtuações de risco iminente á segurança de pessoas ou bens;

ill _ a relação custo-beneficio se revelar mais favorável em relação a outra alternativa

possivel.

Parágrafo único. A autorização para 3 realização de serviço extraordinário. no

ámblto do Poder Executivo, deverá ser regulamentada por Decreto.

Capitulo VIII - Das Alterações na Legislação Tribuliloria

Art 54. As receitas serão estimadas e discriminadas:

I _ considerando a legislação tributária vigente atê a data do envio do projeto de lei

orçamentária à Cãmara Municipal;

11_ considerando, se for o caso. os efeitos das alterações na legislação tributária,

resultar'ltes de projetos de lei encaminhados ã Càmara Municipal até a data de apresentação

da proposta orçamentaria de 2018, especialmente sobre

a) atualização da planta genérica de valores do Municipio;
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b) revisão. atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e

Territorial Urbano, suas alíquotas. forma de calculo, condições de pagamento. descontos e
isençOes, inclusive com relação é progressividade desse imposto:

cl revisão da legislação sobre o uso do solo. com redefiniçào dos limites da zona

urbana municipal;

d) revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Ni'ltureza;

e) revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter VNOS de Bens

Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis:

f) instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do

poder de polícia;

g) revisão das isenções tributárias, para aterlder ao interesse publico e à justiça SOCial:

h) revisão das contribuições sociais. destinadas a seguridade social. cuja necessidade

tenha sido evidenciada através de calculo atuarial:

i) demais incentivos e beneficios f,scais

Art. 55. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas r'lOinCISO11do ar! 53, ou

essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos eslimados, o

Poder ExeclJlivo providendará, conforme o caso, os ajustes necessários r'la programa<yao da

despesa, mediante Decreto.

Art. 56. O Executivo Municipal. autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar

oor'leficio fiscal de natureza tributária ou não tributaria com vistas a estimular o crescimento

econômiCO, a geração de emprego e renda. ou beneficiar contribuintes integrantes de

Classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da divida

ativa. devendo esses ber'leficios ser cOr'lsiderados nos cálculos do orçamento da receita.

S 10 A concessão ou ampliação de ir'lcentivo fiscal de natureza tributária ou nêo

tributaria, não considerado na estimativa da receita orçamentaria, dependerá da realização

do estudo do impacto orçamentario e financeiro e somente entrara em vigor se adotadas,

conjunta ou isoladamente, as seguintes medidas de compensação:

a) aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição:

W'NW.co,ninho, ••• g"".t>t
A""ni~a Fk>ro.~. Cunh;o,n' 1~e4.c.nl,o

Tolelo ••• : 1504)J331.26991 e-<nailo Pfeleit"'o@< ••.••• nno .••. Qov.br



I

bl cancelamento, durante o periodo em que vigOfar o benefício, de despesas em valor

equivalente,

~ 2" Poderã ser considerado como aumento permanente de receila. para efeito do

disposto neste artigo, o acréscimo que for observado na arrecadação dos tributos que são

objeto de transferência constitucional, com base nos artigos 156 e 159 da Constituição

Federal, em percentual que supere a variação do indice Nacion!ll de Preços ao Consumidor

Amplo calculado pela Fundação Instrtuto Brasileiro de Geografia e Estatist,ca - IBGE.

~ 3' Não se sujeita às regras do ~1°a homologação de pedidos de isenção. remissão

ou anislia apresentados com base na legislação municipal preexistente

Art. 51. Conforme permissivo do art, 172. inciso m, da Lei Federal n" 5,172. de 25 de

outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e o inciso li, do ~3°do art. 14. da Lei

Complementar n' 10112000. os créditos tributários lançados e não arrecadados. inscritos em

divida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tnbutário, poderão ser

cancelados, mediante autonzação em lei. não se constituindo como renúncia de receita,

Capitulo X - Das Disposições Gerais

Art, 58. Para finS de atendimento ao disposto no art, 62 da LC n' 10112000, fica o

Poder Executivo autOrizado a firmar convênios. ajustes elou contratos, para o custeio de

despesas de competência da União elou Estado, exclusivamente para o atendimento de

programas de segurança pública. justiça eleitoral, defensoria pública, fiscalização sanitária,

tributária e ambiental, educação. cu~ura. saúde, asSisténcia social. agricultura, meio

ambiente, alistamento militar ou a execução de projetos especificos de desenvolvimento

econômico-social,

Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual, ou seus créditos adicionais, deverão

contemplar recursos orçamenlários suficientes para o atendimento das despesas de que

trata o capul deste artigo.

Art. 59. As emendas ao projeto de lei orçamenttlrla ou aos projetos de lei que a

modifiquem deverão ser compatlveis com os programas e objetivos da lei nO8234 de 12 de

julho de 2017 - Plano PluriarllJai 2018/2021 e com as diretrizes, disposições, prioridades e

metas desta Lei.

..-, <:ar"';nho.rs.go•.1><
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~ 1° Não serão admitidas. com a ressalva do inciso 111do ~ 3° do art 166 da

Constituição Federal, as emendas que incidam sobre

a) pessoal e encargos sociais e

b) serviço da dívida.

~ 2" Para fins do disposto no ~ 3°. Inciso I, do art. 166 da Constrtuição. serão

consideradas incompatlveis com esta lei

I _ as emendas que acarretem a aplicação de recursos abaixo dos limites

constitucionais mínimos preVlstos para os gastos com a manutenção e desenvolvimento do

ensino e com as ações e serviços publicos de saude:

li _ as emendas que não preservem as dotações destinadas ao pagamento de

senterlças judiciais;

111_ as emendas que reduzam o montante de dotaçOes suportadas por recursos

oriundos de transferências legais ou voluntilrias da União e do Estado. alienação de bens e

operaçOes de crédito:

~ 3" Para fins do disposto no an. 166, ~ ao, da Constituição Federal. serão levados a

reserva de contingéncia referida no inciso I do art, 14 os recursos que, em decorréncia de

veto, emenda ou rejeição do projeto da Lei Orçamentaria Anual de 2018, ficarem sem

despesas correspol"ldentes

Art. 60. Por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, o Poder Executivo devera

atender as solicitaçOes encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e

Fiscahzação Financeira da Câmara Municipal, relativas a informações quantitativas e

qualitativas complementares julgadas necessarias li análise da proposta orçamentaria.

Art. 61. Em cOrlsonância com o que dispõe o ~ 5" do ar! 166 da Constituição Federal

e o art, 87 da Lei Orgânica Municipal, poderil o Prefeito enviar Mensagem à Câmara

Municipal para propor modificaçOes aos projetos de lei orçamentária enquanto não estiver

corlcluida a votação da pane cuja alteração é proposta

Art. 62, Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de

2017, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária

respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico corresponder'lte a um doze

avos das dotações para despesas correntes de atividades e um treze avos quando se tratar

de despesas com pessoal e encargos sociais. constantes na proposta orçamentária.

www.e<>.-azinho .•••.l/Ov ,b'
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~ 1° Excetuam-se do disposto no capllt deste artigo as despesas correntes nas áreas

da saude, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da divida,

amortização, precatórios judiciais e despesas á conta de recursos legalmente vinculadas á

educação, saúde e assistência social, que serão executadas segundo suas neceSSidades

especificas e a efetiva disponibilidade de recursos,

~ 2° Não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento,

~ 3~ Enquanto nao aprovada a Lei Orçamentária de 2018, os valores consignados no

respectivo Projeto de Lei poderM ser utilizados para demonstrar, quando exigivel. a

previsão orçamentária nos procedimentos referentes á fase interna da licitação.

Art, 63. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2017,

www,cora<ln 1>0,"'.g~'.b'
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LEI DE DIRETRTZ~S ORÇol.MENTÁRIAS - ZOIS

Anexo 1- Metas Fiscais
{Art 4', 9 1', 9 zo, d. LeiComplementor n' 101, de 4 de moia d. 2000J

11Lei Complementar n' 1[11, de 4 de m~io de 2000, estabelece, em seu artigo 4'. que integrará
o projeto de lei de diretrizes orçomentária, o Anexo de Metas Fiscais. Em cumprimento a
eSS3determinaç~0 legal, o reFerido IInexo inclui os segllinte£ demonstrativos,

aJ Avaliação do cumprimento das melas relativas <I2016;

bJ Metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas aos resultado, nominal e primário e
montame da divida, insITuido wm m,'mória l' metodologia de cálculo que justifiquem oS re~ultados
pretendidos, evidenciando a c"nsiS1,;n,!a da, met.s com as premissa. e os objetivos da polltica

econômica "3cional~

c} Margem de expansão das despesas obrigatórias de carater continuado

d} Evolução ,in patrimônio liquido, tamb~m 00' últimos tr,;s ex.rdeios, desta,ando a origem e a
3piicaç~o dos reCUrsos obtido' cOm a alieoação de ativo,~

~) AVJliação de projeçõe, alu.riais; e

t) Delllon,trati,'o da estimativa e compens:lção d. renúncia de receita,



~STADD DO RID GRAND~ DOSUL
~UNjCfpIO IlE CARAZINHO

L~I DE DIRETRIZES OI\ÇAME~TÁRIAS - zOt8

Anexo I ~Met~s "iscais
(Art,4', ~ 10,~ 2', da LeiCmoplem.ntoroOtOt,d. 4 demaiod~2000)

Deltlonslraliv<> das Melas Anuais
(Art 4', ~ I'd. LeiComplem~nLirn' 101.de1 de maiod. 2000)

o Demon,trativo de ).\ctas AnuJis objetiva eSlabel~cer as metas parJ Otriênio compreendendo
o ano de vigência da LDOe '" dois sub,equ~nte., ahr~ngendo a Receit~ e Desp~,a 'fotJI, Receitas N~()
Financ~iras, D"gpesas Não Financeiras, Il.~sultado Primário, Resultado ~ominal e Olvida Pública,
v!>ando atender a disposição contida no ar\. 4', ~ l' da LRF.As melas previsl" parJ o periodo de
2018 a 2020 SdOdemonstradas na labela abaixo:

AllIF- D~mo">t •.•t1vo I (LRF,art 4' ~ I"),,,o ,... '"'o
.,,,<Jf'CA(Aol - .- -~

V.Io, c.,••••• ••••••••• .•"" '''"."".." _., v••••c•••.••••co ••••• ,._ .--,~..,.•., "' .•" "'" ''','''., ~""~,,,.,,,'- ,,",,S,. '" ',0"",,, '''.'''''00 ,..,"'" o.,"''
.~••••''''''0'' '" ,,,.,,~,,. ,,....,•.,,. .."" '''.m._ "'.,.,•.," ',"'''' """""" mon.,.1 o .•••••

o"••.••T••.• li" ""'.0 """.," ~,,"" "',m."o ",.,••...,. ~"'" ""'''iIOO ''',I'''''' 0,0""
o••••••• '"~j,,~(U, ,•.•"'- m.•.•'.". o.'''''' m.'''.'''''' "•.,,,,,,, '."'~ "',".." '".m.''' ..,.,,,,

••••• ""'" ., •.•••• I' • LI) {'O""""I '0.0"''''1 '.""" I"."'''''''' 11'."''''] _0,0"" n'5'<I'''., 1".'''.'''1 .o,""".,..•'"'" ."""" .. (1."""" I'.'" "'I ',0010' ,,,.""') 1"'-'''1 ,.~"". "'" ".,,"
0"""-' ""k, ,,_~ ••• lI""'" '''''''' O,."" 10."'."" lOl""'" O.""',, "'.'"'' """ '" ....-,"
""','"' ''''''''.•..•''•...•. I''''.'''' I'.'"'' "" 0"'"'' L"""'" (""'''1 ",,,"'" ,•.,•.•."., 1'.'''.'''1 -''''', ..•

_' ••• >C•••••.••• 0,'_•••..•••••.••••• ,ro'! ,-- O,""",.."..... ""~,,~,"",",,, .- o.",,,,, ',CO'",,''''(',,~,-..•.....•...•..• ~,-, '.•.•'" ,-
'''I"I'''lJY1

A, receitas prim~rias COITesl'"ndemà, receita, r.,rais liquidas, resultantes do somatório das
receitas corrente, e de capitdl. excluidas a< receitas d~ dplicações financeiras (Juros de tiNI", de
rendo, remuneração de depósito, e uutrJS receita' de valor~, mohillárlos), operações de crédito,
amortização de empréstimos e aliena~30 de ativo,;

1\, despe,a, prim~rias corre,pondem ao lotai da de'pe,a orçament,\ri" dedu,-idas a, dCSl'eSdS
com juro, Camortizaçilo d" divida, Jquisiçilo de lllulos de capital ;ntegralizddo e ô' despesa, COm
concessão de empr~stimos com retomo garantido.

lá resultado primário corre_lpolldeà diferen~a entre as receitas primária, e de'pe,as primária>
evidenciando o esforço fiscal do Mu"idp;o;

o resultado nomin"l repre,enla a diferença enlre Osaldo previsto da dlvida fiscal liquida em
3t de dezembro de detenninado ano em relaçdo ao apurado em 31 de dezemhro do ano anterior:

1\ divida pública con,nlid~da ~ o montante apur.do <Iasobri~"çõe' financeira, do ente <I.
Federação, inclusive as decorrcntes d~ emissão de t,l"lo'. a<sumicias em virtude de leis, contrato,.
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LEI DE DJRETllIZES ORÇAMEIIIT ,\RIAS - 2018

An~Xlll- M~tas Fiscais
(Art 4', 91', 9 2', da Le!Complementarn' 101,:1.4 d. maiode 2(00)

wnvemns ou tratados: aS assumidas em virtude da realização de operações de crédito para
amortização cm prazo superior a doz~ meses ou qu~, emoora de prazo inferior a doze meses, tenh.m
constado como receitas no orçam~nl<l: dos precnt6rlos iudiciais emitidos a partir de S dc maio de 2000
Cnão pagos durante a execução do orçamento em que hnuvercm sIdo incluido,;

P"r fim, a dívida Cllnsnlidada Liquida _ DCL • cOIT~spondc a divida pública consolidada,
dcdu7.idoo os valores que <:omprc~ndem o ativo dísponr~el e os haverc. financeirllS, lIquidos dos
Restos a Pagar Processado"

O. parâmetro, macroecon6mico~ utili13dos na elaboração da' e,timativas conolant~s no
An~~ode Metas Fiscais foram o~ seguintes:

I,",,,,d,, lO" '0'6 lOl7 .010 ~-l"'~ lolO

ftllçAO l-ltD'" ,"U,\L (I PC~) 10,&7'1<, ,,~3,61% .,'~ ',lJ9< U"'I
~I"ÇMDO "" .3,80'1<0 .3M'''' 0,34% ',Oi'" '."'l'o 2,"'"
u ,1.1''''' 5,1"('''"i. doA,,) li,15'O ".75% '0,21"" B,:!."" 8•••••• ',U""
"/ OS(.m RI m;lhõ"J 1I1.()''' JBU"'~ 4~".3ó6 .,<.\1) Sl1.8SS S,J,OO~

I~'

"""

Tabelo I. r.rãllle!ro.l1."",,<onBO"co.

Em rel.ção .0 esto~ue da dfvida, e,se cnrresponde à posição em dezembro d. cada exerdci<l,
considerando a previsão dJS amortizaç;;c. e da, liberações a Serem re.ii,adas no respeCl;Jvoperíodo.
e,tando os valores ~videnci.d[)s Jlla;xo,

T.b~l. l _lIemo.Slroti.-o do Ev.l.,~" d. 1I1.ld•• ll..,.U.do Koml•• l

...."". 'O" ,.,. "" ",. '''o ,.,.,.. •••••• o•••• ,••••,••• '''.;''. .,.,'Ido ,,,,....._-
II1O.~,.","."d", '.m."U' ""'-'lO." "111."','"' 1'-'" .l •.•• lO"""," 1"" ''',07
(I) 0"1"',,"'1"'., " •• "'~, •• 1'-'<'.''') "'00."•." "."""'," "001''',1' " ",a",,!, I' l! 10'.'''.10 " IH'''',$<]

(') o••,,,. ,."".1 , ••, L1".~, . " •••.".,"J 1"''''',''1 I',••..,.")

'.'1,.","" ',n'"""""'" .
('I ", I<!. ,.,,~ "" •••• . 1',•••.'''-''1 1•.•••.2.',"1 ('''~'''''I
('I ' •••,h'" "."'''~ 1''''''''.''1 L'''''.'''',"''J " .•••,1.-----
r.b.l. l (ronogrom. Anu.] d. Opuaç~'"Re.lI""d ••• e du S<'rvifOd. Divida-
- ••••••••••• <ri •••• / ••• : ••=l ,," ,," lO" ,o,. ,.,. '.2•
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An~xo 1- Metas Fiscais
(Aft. 4', * 1', * 2", da 1..] Complementar n" 101. de 4 de moLOde 2000)

A Ulvida Pública Cnn,olidada ê o montante total ~purado das ohrigações financeiras do
Munidpio, Inclusive as decnrrentes de emissão d. tltulos, a"umi<!as em virtude de lei" contratos,
convênios ou tratados, da. obrigações r"'.T\Ceiras do Munidpio, assumidas ~m virtude da realização
de operaçõe, de créditu para am"rtiução em prazo superior a doz~ meses ou que, embora de prazo
int'~r]or a doze meses, tenham ""n>l.do mmo re~eitJs no orçamento e dos precalórios judiciais
emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e nãa pago, durante a execuçilo do "rçamento em 4U.

houverem sido Incluidos,

Jã a Di\~da Consolid"da Liquida - Del. ~orresponde à dIvida p~blica consolidada menos as
deduçõ~s, que compreendem Oativo disponlvd e os haveres financeiros, Ilquido£ dos R~stos a Pagar
Processado,. O Re.ultado Nominal representa a diferença entre" saldo da divida fiscal liquida em 31
de dezembro tle detenninado ano em relação ao apurado em 31 de dezemuro do ano anterior.

Para dar maior transparência;' meta de Resultado Prlmario, possibilitando o acompanham~nto
individualizado do resultado prim,;rio do Tesouro Municip.1 e do Rel:im~Próprio d~ Previdência, bem
como auxiliar na avaliação do cumprimento das melas fiscais foi .Iahorado o demonstrativo .baixo
4u~ evidencia as Melas Anuais exdusiy"s do RPPS,

. . ,..,--_.
c:.;': V"M [''''''010~\"'-

m, ,," ,,,O
"."",,,,,çl.o ...". '.Iu v~_"'•••••" ••• ..." \'oIor

<00"•••• "...•." _.
",•.".l",~"., • ..., •• 0"" ..,,~"'" o."••• "•...• """ """.'" ..,,"'> \""M" ".",.", "", •..
'K~'.'"'''''',,", " '%.",,0 """" 0,0"''' ".,,' I~,O '"".''' ',"""'" •• 7U1 "'O ,..•".", .,•.•.•
"'MI'!

0<>"". Torol "" ..,t.N" ...." "'" ,""'" " •••. OOQ "..."" '.Ol"" lo."'."'"' ."..,,' u,~
"",••'~'"m''''''' '''''''.OO<l ''''''''0 ,0'''' ,,_000 ".00'.'" o,U!'" ,. ",1.0"" "l.""''' 0.0'''''"f>(Jl)
.,,"~.•.''''''''''' 1'.""'_0001 I'."" ;71l ',"'" (''''''''0(11 I'~"."'J .•-""". (H .•••• cOI (".'"'''' -<l,",'".'f> \1-"

AMF D.mo">lr.!lvo I (lRF an i' ~I') lI«ull,do Prim;;riod.nfrS

Por fim, foi elabor.do o de,"onstrativo abaiw pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar
maior transparência à metJ de Resultado Prim,;rio. Os valores representam as metas de receilas,
despe.ds e resultado prim,'irio do Tesouro Municipal, isto é, sem conl.bili~ar as receitas e despes"s
previdenciárias.

,

"" ,,,o ,m.
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'C,",'" 'n",;n., II1 '",...,"" ,",ma '" ('.04'" "."'.""0 """.'" '."'" "'."'.00< "' .•",", 0,041""
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I
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Anexu 1- Metas FIscais
("ri. 4". ~ \', ~ ,', da LeiComplemeotar n' 10\. de 4 de maio d. ,000)

Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fi"ais do Exerdclo Anterior
(ArI. 4'. ~ 2', inc;,a I d. Lei Cao'plementar n' 101, de 4 d. rn.iode 2000)

o objetivo deste demollstrativo ,; estabelecer uma comparação eotre as metas fixada, e o
resultado obtido ne>excretcio anterior ao da eJi,ão da LDO (2016), iocluindo análise dos fatores
detennioantes para o alcaoce uu não dos valor"~ estabelecidos como metas, visando a atendet "

,lisp",ro "" art. 4', !'i 2'. inciso I da LRF.

, ,, . M.,,, p,...l>, •• II.M •••• \'.,.laç.! •

"'PEClf,r.AÇÁo ,.. .,. P'R R•• II",,~••••• .,-, PlB V>lD' ,
,nU L_) 20'. [b) «}o [b.• ) l<lo}.'0.

R"""" •••] 201.500.000 0.011"- .0~."1O.Q7. 0.0\3.,. 5,~OO.07~ W.
R«,," P"",l" •• (I) \'>.611.200 0.1)4•••• 1•• ",~19B 0.0'"'" 2.lSH~e 1.17,.,

"'''1''''_ ,'o": lO\.SOO.O(O O.~SI'" '09.'ll-r'9) O.'~B% (1\.577'>071 I."'"
""1"''' ?lo", ••• (li) ,S8,.14,HO D,"'''''' 17'.31'-'« C.••.••• (9.lZU56) .H''''
R«.; ••doP,;m.,." [I 11] ].9''''000 0.00'% l'.SSUS4 MO'''', ll.S'H5'1 191.0''''

R""',,do Nom',," UO) 'll MO'" O.coall ('<10),12]) _'00.00,,"

DIvI~.PQbioc,C••"ol<"d, l3.l0H,. 0.000'" 1,.,.9 .• 8~ O,OCI-l-'" [1.51>.151) .ll,7"""

!li';"" [o"",l,da,", Uq"Lo' 9.,QO.0" 0.002% ".Q{I~'l\ ('.'~O,O\l) _'O~.OIl'l<,

AMf. Demon.tl'lltlvo li [UIF ar<. 4' ~2' Incl•• I)



UTADO [lO 1110GRA.NDt: 00 SUL

~uNlcjrIO DECARAZINflO
LEI UE DIREtRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

Anexo 1_ Meta. Fiscdls
(Art 4', ~ t', ~2', ".a Lei Cmnpletnenl.r nO1Dl, de 4 de maio de 2000)

DemonstratIvo de Melas Fiscais Atuais comparadas com as Fixadas IIOSTrês Exerciclos
Antedores

(Art 4', S 2'. ioeiso II da Lei ComplomenL1r n' 101, de 4 de m.iud. 2000)

Este d~monstrati,'" tem por objetivo avaliôr 3.';meta, previstas para o exercício da LDO(2018),
em compar~çâo com a, c,taheledda, para os lrh exercidos anteriores [2015, 2016 e 2017), bem
como r;,ra os três seguintes (lOIS, 2019 c 20Z0). rderente< à Receita Tota\, Receitas N~o Finan,-elra<,
Despesa. Não Financeiras. H~sult.d() P,imirio, R~sullddo Nominal, Olvida Pública Consolidada e
Djvida Con~olid.da LIquida, cumprindo, ""im, a disposição contida na alt 4', S 2', inciso li, da LRF.

Os v~lore. relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Prim;irio de 2015, 2016 e
2017 foram extraídos das respectivas Lcls Orçamcnt;irias AnuaIS. Já 05 valores da pre'i,"o do
Re,ulwdo Nominal. Dívida Consol;dada e Drvid. C"n,olidad" Liquida. foram extraídos dos respo;rtivos
aneXOS de met"s fi"ais.

Já em relaçilo;,s previsões para os e'erddn., de 2018, 2019 e 2020, os valores, a metodologi",
as premissas utilizadas e a respectiva memória de cillculo são as mesmas utilizada, P"r. o
estilbelecimenh1 das metas explicitadas no Demo"'trativo de Metas Anuais, referido no art. 2", inciso I,
<loProjeto de Lei ele lDO. evidenciando, assim, a sUa consisti'ncia.

- "

AMe_ D~",o"st,..,ivo 111(L1W,.n.f', li}', '0<1,. li)
I

"'''~IC'(.'' I lO" ,... .., ,," I •• ,,,' .., I'" '", "" •••••• •• •• ••.-..,•.•. ''''.,,~.., ''''''' ...• -- tI""'_ ''''~lo"'" .,. lO"" ",.,,."" -" m.'••.••• ...~
"'~"' _"'~ L~ '''.'''1'' ,,,..,,'" .- "''''' '''' ..- '"'''.1<''' ",,~,,.,."',. '''~lO""'"' .--,~. '"'"."" "".._, ."- ,,.,,."'" lHI~ "'''''''' ,..,,~ ","","."VII ~,,~,..."•."'" '.""
•• _" ..••••• '''1 ,.,."".", n'.•••••• -- lW,",'" '''''' ,...",,,,,, 11-"" ". m."" ".~"...•,."'" '''-
,_"'" !'n."",," '" "'''''''1 ,,,•....) '- [l."" "'"I "."" ~,...•.•, '''~"""."") ",11" '''.'''.''''1 11,"~

•....•.•."- '''''lO "'"'' -..,,~ .,,,.••, 'u.'~ L'."'."" ~"."•. "•...., -",'''; '"'' ,',,"~~-..••..... ,....•.•.•. "''l.'" """" ""~"''''''' lo"" ll.'" '" -.•.,," ,",m'" .,"~".....,'" "''''',--", ". .._." ".... I.'"".' ".".•• r'."'-,,~ ."..,., "."" "" m~ '''''''''' ""~~''''''.:~~-- -_. -_.

,,'-""'" .."""",,,~..",
",>lm,,'-"'" I .~, •• •• ,,, ••"I' ",. ,." '''o ,," ••" " •• " ••

""-"'" ". "','"
I
" .... "" -"'~ '" """"" '.0>" ,,""..., ••• ""..,'. .- ,••.,,,,,, l.l'"

•••.riu, ,- •..••••••C" roo.l"'''' lO"" ". ,~m.""'" ','''; "..""" '."" "w,," .•."~""" ,n ".,-- m.••••" m."'''''" -,,'~ """""" •.•'~ ,..,.,.., .- "",.'" ".... ,..","" ,."",,-~~,-~,.,
lOS "'''''' I ",.,,," ,," ,,,.."',,., •••• "....•,. '- ,.""". ,- ,,,.,".., "'''''

_'~h"'"l r•. "'."', ,.,..",,, '"" (",,,.,, "..~ CO"""] '.'''' ("''''''1) I."~"''''''Il '.''''.."",..",,-.. '.'n." ".."" -.,,'" ' ,,"" lI._ """"\ _m,,~ '''''''1 .•Lo,~ "'" _n, ••••
.•.... "''''" ''"'"'''''''' ,..",,, I "."u,," ".'" ".,,"" -<'."~ ."",," -'."~",.•.., ',"~ •.,"'" -\,"~~,~-~""" .,.,,"'" "."~ "".,., •••• ,,"'."', 'l.l.". I"" "11 "" L""-"" ~
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Dcmunstratlvo da F.voluçâo do Patrimônio Liquido
[Art. 4', ~ 2',lncl'0 111d. L., Complemcnt:lr n' 101.do 4 do m.iod. 20(0)

o presente demonstrativo vi<a a demonstrar a evolução do Patrimlinio LIquido nOs tré<
e<crdcios antcrlores ao da edição da tDU (2013, 2014 c 201S), cumprindo, dessa forma, o disposto no
art. 4', ~ 2", inciso 111,da tRF,

Nesse sentido, é preci.,o enfatizar que O Municlpio segue a, nonnas da l.ei 4.320/(,4, não
aprescnldndo no <cu bahnço as numenei_turas prevista' na Lei 6.404/76. Assim, em vez de
-Resu It_do i\cumu\~rlo -, o Município utiliza a nomenclaw", d. "Superávit ou Dcflcit do Exercício.,

AMF. [lcmoll"rati.o IV (lRF .rt 4' liZ',lnó•• llll- - -- ---- ,-,
_p~IMó~rO LIQUIDO 201~ 10'S , 20H ,

p••n"ô"'o/C'pi'" 0"'\8 .•",,'-
I
a.,O]'" IU16~15,% '5,"~ 5, 1'1 ~11,'0 "',O'~

00"""" - "- ~.M% . 0,00'"
.",I"do A,'IJ"'uJ.o<Io "."0 .•'.,'. ",97'" lHijll~lM lU'''' "'<" "a17 I',~''IO

TOT~l 11J.i7",ãi'~,Oll% 97.'58,257,50 1~.00" H.11•.055.'. 100,.0'\1,

REGIMEfR~"'o~~oARro
P~TRlMÓN!O LIQUIOO I 20\. , IOIS , 2~" ,
P••• ,,,,!,'"lC>p".l 14.0"'.112,21 1",.'''1 U.••• ,1~1,"1 suw. IM'"-"O","" 'M}".R.,,,",,,,,, 0,00% MGI> "-~••"'udo ~",m"••dQ nlS'S'.,lJ 11.)8" H'U.S""'" 1M",", "\,IO'.ISI 01,,6'"'

TOTAL 11,0.,.l3 •.•.• 100,0,,% IHl44,71Ul '00,("'% 1".lU~2,61 100,00%

toNS"1 IDAÇAoGEltAl

f~TRi.ul~iol!QUlDU 2016 , 1015 , 2~14 •
P><nm""ofúp"" 1l1.10',.6~,~0 RM •••• ",ao l1S,,7 7U1.,. ~'."l,'~M 91,60%

R,.,,,"o; - OM% - 0.0"'" "'""'"
H"uJ"do A,~muJ""" '0 .•' •.141,•• 14.08". 15.'''-711,lJ ,2,~"" ,.78'-'''''' 4,4"'"

TOTAl I 131.14Z.l12,'0 100,00," llLSD2.•• 9,80 100,00% 06.100.258,57 100,0"'"
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Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recur.o. obUdo, com a Alienação d" Ativos
(Art. 4', * Z', inmo 111da Lo,Cnmplementarn' la I,de 4 de ma,ode ZOOO)

o d"monstrativo abaixo tem por objetivo destacar as origens e a< aplicações dos recurSoS
"btidos, pelo Municl)'io, com a alienaçJo dt' ativos, o<,<'rrido~no, 3 exordcio< anteriore, ao da edição
da LDO (2013. 2014 e 2015).

Os dadOs apre<enlados permitem afirmar que o Munidpio t~m aplicado "orret~m~nte os
recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que
"é vedada a aplicaçào da refeita de capital derivada da aliena,ào de bens e direito. que integram O
palrimõnio pl,blico pna O financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei ao. rellimes
de previdência, geril! e próprio dos servidores públlcos."

AMF.;o;.~";,.~"~.~"~.~,~,~.~v:{lRF, .rl.f', j2', l~cJ.n 111)
REcorrAS RFAlIl,.\O,~l

S~l.OOj DEEXERdclUS ANT£KIORt:SA 101'1
"'CElTAS or. CAPffAC
Ali'NAÇÃO OEATI"OS
Ali".••."" d' ."., "!",, •• ,
AL>,"".o"" ",n, 'm(W,<,

R, nd.""010 d, Apto,""<> • ".'0"''' <J. hl,.r .•• do B,n,

="

%0'. 2015 2014

l~S.~JJ.Si aO.Jo6," ~IH1l.S1
,O •. OJl.SO 1<0.38•." 21J.421,51

117.'171."1 I~S.••(UK,
,""OlUO n01J,'. 1'"''''

2".,nJ,s~ 140.386.51 lÚ.421,51

-
oE,pESAS EXF,COTAOAS 20•• log 10lt

-APLICAÇÃO00' RECl!~Sa, OAAuENAçxQíiU'I1\'OS .
O,"''''' oE CAPITAL ZI,9'J,IS 1""0.,49

lo","m"."" 2',96.,IS ~"."9," .
,,, •• ...11<, F1no",,""" . . .
Amom •• ,lo o. Oivi •• .
D,,,C'h, COR~EN1:ES[lO' "'G'M,," O, p"rvlU . .
~'i1m" c"",1Do",,,,l<l~ocl.S"""I . .
R,~,n" Prop"" "", s"",;do"" Públ,(D> .

TOTA~ 1I.%J.1' 2B.969,49 .
'AU>O F'~ANCEIRO 601.810,0) 32UJ9,;~ 21Hl2.S1.
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R.-c.-Uase O,-spes~s Previdenciárias do Regime Próprio de P•.•.•vldência dos Servldore'
(Art-1',!i 2', inel'" IV,.llnea "a"da LeiCompleme,,!>,n' 101. de 'I-de maio de 2000)

Este demo"Slrativo vi•• a atender o estabelecido no art 4',!i 2', inciso IV, allnea "a", da Lei de
Ilesponsabilidade Fis~al _ LRF, li qual determina ~ue OAnexo de Metas Fis~al, ~onterá a avaliaçào da
'ituaç[,n fíMn~cira e atuari,1 do Regime Próprio de I'revidência dos Scn.idores - RPI'S.

U, dados apresenlJdos têm COmObiose o Anexo V - Demon.,trativo das Receitas e Despesas
Previdenciária.' do Regime Próprio de P,-.,vidcncia dos Servidores, publicado no Relatóriu Resumido
de E.ecuçào Orçamentária _ RRIiO do último bjm~,tre dos exerdclos finan~ciros de 2014. 2015 e
2011'>,,.".,pe~livamente. Já os resultados d•• va!i;oç30 atuarial foram apres.ntadns conforme o Anexo
Xlii ~ Demonstrativo d" PrOleçâo Atuarial do Regime Próprio dos Servidores. p"blicado no RREO dI>
último bimestre dos exercido' de 2016.

AMF.D.moo<tr~U.o1'1{LRfart.4' ~2' lo,i,. IValioo. "."J• • •
'OCHTA> '-'" ,." ""

"CE'TA.l '''Fi'o,NGóIi., ••. ••••i••a:To ,,, •.•.• '(AHÚ,'TÁ"rÁ'I ('I ""L'T".' 1I,1",'."" ,uu."",'
"''' ,., ""CO, "L"fffiS ,"-••, .•''T,'' "."7,'.'." ".".1.., •.,.
""'lo •• """","." ••, '''' "õ",""" "".,"~" '.'''.'''.'' ,.","'."
,.".,>1 o•., I.' lO.1""," ,.•",.,,.., ",. '<T."
'"-' ~,,,..,
'""" "'''''ti t.,,,",••""'".••,.". '.1,,~.•",.' "".0",0< '.""1'." , '"10'''''_ •.."..,,,."'" .
"""..'".m C,,","I« 1.•••..,'" ,.".,I." "'~"',"
'",",,'d"'''' ",""".""'" .lu00" "" ••• ,," \ "'."' .•• '~"=." '.1" .lO."

0"'''' "",..", "'..•••"" '.''',", ,'n" "","
.":.,,. •• n, tAmAl .
,~•••••,'" •• " ••• """"" A"",,,
A""," ,,..,~, '" • m••••• ""'.

.
"""••• " •••• ",0,<'''' .
1_)O'OU(O" '" ""'TA 1•••. ",,01) .
•• ""TA' 'REV'n•••e" .," . •••• 11N't"'.O.ço."'OT.RLA'III~ " .••• ,'70,01 .•.••,,.," "','UJ1,"
"WT'" co •• ,NTI> ,•...-',..., '•.•.,.'"'." '''''''.'',''
•••.•~••CO_,"'''''' to.",. n •.•' ","'.1"," "-m."',"
P"", •.• r."' .•" " 7""'."',H , "',""1.".....•{,~, "10''',77 '."'.''','' '.''''''''.''
P•••••• "., •••.
C"'".""" '" o<r.~A'"",. " m."'," ".",."":'" ll."n,u'

',,; ••.""'''"to, •••""~""'.'" "036'," "",.. '" ..•.•••,'"'
""." ,.";~,,
"",,,lo'" s.,..••••
"""'-' ."","" C•• ,"~, ..."" ,,'''''',''
."m"" O, """rr"
(_)o,."""". nA .({"'TA , .
TOT".""'-"CUTA.! ''''''''''Ne'''''' ("'I ,p "li) ".i,,.•",=r:i.:•••,••,'0 ----- .-•..•.•.,.,,,.-
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D•••••••• ' ,." "" 'Dl.
'o••.•' •.••••• V1n'i<álolA< .

-
•••• (0<"" ["'",,-.O"v.M'",UIA'II'V) ",'"'.'.'," ,. .••\.l.',., ,..nu'u'

"""'"'''-''',.10 ••......" ....••,..• •.•..••.•'
"" ••.••• 00<""'" m.",,'-" ,".'34," "'.,5<,"
Il«".." •• ", c,,."" '."',0" '.-." ,.,.o,MO
"f,.,otIKlA '~"'.''','' ••••••.•0•.• ' ,'-',•.••u'
,,,,,.JC~'" '''''''')' "..".,.•... ""'.m,"
l't""", ~ "',"
"", ••"""""" ,.,••,',,,,.lnu "'" to '''o",,"
"n"'''''''' J'r,~"'",••o. '" "'r> ,,"" • oW', "'''.'' '" "'".,,' " •• "O,
_.""'"00''' J'r,,,',,,,~r.u •.•.'".•,

"" ••"'. ,.,.m,"a ••",,_•••• {'..,.••.." ••.• ~."T •• ,A<) I"l ".'U," ,"","" .•.• '" "",,,"
.O~'r<IST~'C.l" ••.• 53, •• "...",). "' ••••• ,00

"" •••.•' Coo••••, "."'," '.""',1< ,"..."""'.•....•.'.•...•
ToT.••."AS"",,,., •• ,., ui.", •• ,,, (V')". I'V• V] n,'"'.•••.•• "._."",1< ",0""","
.,,",rAno •• ""'••• 'ú.'n I""J. I'" - .') ''''.•.••".. ,•.•.,.,,'.•. 1.1.""''',10

A.OATI" D, .«vo'" •••• o OF-O"" •• 0 •• [O lO" "" "lO0' ••••• ot.<CI' "" " •• 'DOA
rOi- Ai:"õil,A;:m;,..,,",,,,,,, ,,'" '''.17',",
"'"O~.'M"ru ""","
••.••"'" ,.... "-",, ••• ',.,"1Idi"'~, ~ru.",,~

".,"''''' •.." , .•~."",,o,R""" .
••. "'" A".,rtu •••.• " •• " ,.•."~,,

~, •• Pn"."",L><~

"."" "" "'. ,"".~~ ••• "'".-,' r".,,'~"'
""",,", "," (;.".",-" ., O<fi,"A"..-;.' .
"."'''A,.,-~•••••, .," .

O.",.v. OOÇA~'''''''' "O ••••• _;:;-'Ú'i. ~l'.u"" _.~_"J.,-".'r<,. ",.""""" •••• ..,.••..•, ,•..."-",, .•..•..•"
Os vaiore. infonnados n~linh. 'Ben. e Direito, do RPPS".correspondem ao saldo da, ,u",

di,ponihilidade, finaoceiras e inve.timentos, a foram obtidos a partir do Demonstralivo da
Disponibilidade d~ Cain, puhlic.1do"o Relat6rio d. G~.tào fi,cal- RGF,
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Projeção Atuarial do RPPS
(Art. 4'. ~ 2'. Imlso IV.• Iine •• a' da Lei C"Olplemenmr n' 101, de 4 de m.lo de 2000)

AMF D.",on.tr.t1vo Vil (Ul.F arti' ~2' 1"<lsoIV .lln ••••• ). • • • •
RECElT'S oE'PESA< .E'ULTAOO SALDOFIN"N[£IRO 00

''' .• CltIO PREVII"",IÁ."" P~EI'II":N(lARI'" PRI~1DI:NCt"'<l f.XERdCI<l,., '" (e). (•.b) (' ""1" .~_ •••••.•.•),,'.
lO,. JU.','I'.'1 2<,., OSó.lJ 13.IU''','' "-"].•",'1
'0'1 "'."'-']OBó 11.",'.51)•." ll"".Oll." lo.91S"7),"0
'0'. U ••.1,''''','' ,•.,,,:,,"t" 11"',1,",", ",'O]"'l.1<
'",o ".n,","' "'"",.''' '0-\.0 ,. ''''',", "','1"","
lO'" 41.'''~''.0 ••.•, •.,1\.>- "."'.llO,ll '''-'''.''',>1"H ""'Un,11 1",,".<01," lO1.\0.'2',J' lSI.S'I"2l,'<.l
,"'I "~1."" •.,, '".'''''",'' /1,.'"",,,,9] '13.'.'.""',50
'"H '''OO~Ol,'' l<'.•7~'"0,," ll.'I'-""'," ""1".u,O',,,. 10....a"',2" '1.'" "',," ',.0+• .,~3D 121~"'~,."

'"" ,•.)".,,0,'0 ""'1""," I'.""".," 1<'.''''.101,'J
,.10 .,"'."".'" U"OO><,05 11.%'060,7] ",.,,, I.'~'
lo" ".1"""~" j<.' •• ,",H 1'1."'.''','' '''.5''''''',",
,O'" .,'''~,",'' " '711.',1" ,,-'10.7.',1' JJ"""'.18','9
'O'" '"-'50.'''.'' ".,"' "Ll4 ".>0,lll." "'.1"''''','''"lO 13.,••.• ".,," ".'''.''',67 "..,".,,~., '<lO.0,",""-"
'''OI 71."'.""-'1 '1"00,"." "-'''''',," 'HOI'.•",",
lo" ,.-IS~J71], 1S.'0,.''','' jl.'51-+2I." "'.'''.)21.11
'O" 11"" 2".\' .0 <o" ''''.'' 1~••,.11." '''''M'''','''O". 7,-"U,o"•.• '1l~".l",," 1'."'"' .•",," "12".70"'5
'''1' 'l""',I",1l '" """7",1' " I''''ll.''' \92.60'.".,"

'OJ. 90.111.',,",07 ".111.'''5' ".111.0".51 "D'1."'.00
lO'" ".'''.'1'''' ~71"J,"".," "-"H'''.'1 """' •.'''.0<
l"la .2.•••."',5" 10.'J9.'''''' ,,2'~.Jl1H "'-'-'1.15""
1"'" %"H\',l~ \l.OJ'.'''''' 'H"'-"".O~ 1\'.77','".'''
". 100.'''.'1','' "."",747,70 ''-'O\.'?!.'' 'OJ.""O,'''.''
2"" 1""'''''','J "',I\o."~.ll ''''''.1' •.ll ."5".,,,-l,

'"4> ,",~"',,1..' .'1''-'07.'" +S.l('.''''.10 ,"'87M' •."
I"'J '1O."'1.'S7,"1 ~H.';.""." ".'''-,,9.'. "'-'-"."' ..''O" "",,..,.,,6(1 ";<1>."l." '".O'",!?'," ""03'''''",'.
I"" .1.0I~.""% " no.•'''.% 20."'0>1.00 '.O•.•."I."J.'"
'0•• ",."H'" ., •..",-'"-"" ,~.",I-"",31 1"JlIlu\.3~>."
'o+, ""m,I",91 ., "'.'O~ÚO 20"5',''',", I."" ,"'."".1'
"- """'.0",'" ""15""." ,•.•.",.lJu' 1"".''','9'.''
",,' "<7I,"7.i' "."0""'01 ,U,S.'"'," I,"" "',"0,10
'0.'" H'.',"",," nm "',CJ9 nm~9UI 1.,aOS'"","
l!J~] ".07•.•1'," n'" ";,'" 1'."~'''''.7' '.lJ'.29H'I,'l'l

'''' "~".'17,," '!."'H",lS '1.5-0'-'70,"" '.I\.a1'-'"~'~
lo" '""""",oJ ,•.•••~"". "-"'."',15 1.]7"-'01.".,"
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REC"US m••••.•.•• •• 'UlTAOO s"LOO"NA,e"'RO""
IOO'.R<I"II PR,vll" ",lÁR'M P"EVlO£NClÁRlAS PREVlO"NelÁ/l:lü EXEll(le'lI'o, '"' ('l.{"'] ,,).('" ou""' ••••• _, 'I"

"" ,oa.:lll,2'!lO\ 70l31.2<0,27 l' ""-OI~" ,,)OO.ln."."

'"" ,.,,,•...,,,,,. 00.00'."0,00 "-"'.'1<,7! '-'''.,,,,nl.l~
'''' l>1~O,."'O,tl') ".59HOl'l ,,-,2'!lJJI,SO ),,,,,,,<I-O''''l

'''' IO~'''.'")' ",-"5",,,1\ ",''''S',,," 1.l67."661<.l'

"" "'-'48.1"." ,,,,B•.''',IJ 21,"'."~7l ,." •.." "',O<

"I" '''''''',l'13,"" "."8."7)0 nn'."~7' ,,3,H.W~","'

". ",.)lo'l1.4u ""."'.IM." nO".o70,97 l-JJ'.5tl.l",O'

'061 11" ,l7 .QU<"" "-":,101,<' "''''' ,." •..,0 ,,5,,570,7).3'

1062 " ,,~l. , ••.• , ".'''.'<3.1. 13.C'Ci1-"J15" , 'uS,0.5C •.••

,O"' 1l'-":l-1",'7 n70l.'1b," ,H,O."'." 1.4C•.•.,7,lO',0'

'0" n'." •.S7'l,64 ".,"s."'.'~ "-30'.11<.', "",""''',,,
""5 1'0.7".0"-" _n".1505' n'17."'," '.SlI.''',ll',""
10•• 1".,9/lS"," "",1",li •.•7 11.•••.••• ". ".',,"'."'."'
'o", lll.O'.0'06.\' IOD."'."7," "."','0,,"'" '-'7'.1'0371,7'

'"O ,I> !li l",;l "' .•".11'.11 "~".I"." , •• D .• "' ••• ,.,

'O," II,) I.0'13.,," ''',7<7.)10,011 11.47•.'''.'' 1.;01,,",,,.S", II
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An~xo 1- M~tas riscais
(Art 4', !i 1', !i 2", d. L_iComplement.r n' 101, de 4 de ","ia de 2(00)

Demonstrativo da ESlimali,'a r Compensação da R~núncia de Receita
{Art.4', !i2', in,L""Vd, Lei(omple",enl.:Jrn' 101,de 4 d~1IL,lod~2000J

E>sed~monstrativo tem por objetivo menSurar os tributo, que serão objetos d~ renúnda fiscal
de receita, id~ntificando sous valores nos exercícios qu~ compre~nderão o trl~nio a partir da vigência
da loDO ~ estabelecendo ainda 3' medidas d~ rompensação que ,erio adntadas, visando a dar
CllmpI1m~moao disposto no art. 4", ~ 2', inciso Vda LRF.

Co"forme disposto no Projeto d~ Lei das Diretriz<" Orçamenl;\rl ••. a estimativa de renúncia de
receita deveriÍ estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetivJ dos
tributos municipais,

D~ssa formJ, fica obs"rvadu o atendimento do di'po,to no art. 14, J. da LRF,Oqual dNermin~
que a renúnci~ deve ser mnsiderada na .stim,tiva de receita da I.i orçamentária e d~ que não afetará
"' metas de resultado, fi,cals,

Consequen{ement~, " ",núncias contemplada, nes,e demonotrativo n~o preClsarjo .'er
compensadas, pois, cumpensação já estal'á ocorrendo no âmbito do processo orçamNltário de
estimativa da, respecliva~ reeeita~.

._- • • •
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Anexo I.Meta, Fiscais
[Art,4', ~ 1', ~ 2', da LeiComplement.r n' 10 1,do 4 de m,io de 2000)

Demonstrativo da Margem de Expan,ão das Pesl,e,as Ohrigat6rias de Caráter Continuado
[Art. 4', ~ 2', 'nci'o Vd. L.' (on'plenlCotarn' 101. de 4 do maio d. 2000)

A Demonstração da mugem de expan,ão das dospe.as ohrigatórias de c~ráter contin"ado visa
~ aS.'egur~r '1"e nijo haver. criação de nOva despesa ,em a COlTespondente fonte de financiamento.!:m
outra. palavras, o demon,trativo identifica o a"mento pormanente de r""elta para suport~r Oaumento
permanente da dCSlll'.'a de caráter cnntinuado, a"lm entendida aquela derivada de lei, contrato, oU
ato normatIVo que fixe a obrigatoriedade de execução por um penodo superior a dois nerdcicls,
cumprindo, dessa formJ, a disposição conti,ia no art. 4", ~ 2", inci,o Vda LRF.

De"e modo, para e,timM o ~umento pennanente d~, receitas em 2018 considerou .• e o
i"C]"i'nlcntn real, ou seja, a diferença entre os valores eSlimados a preços conSlante, d~" receitas
tribulárias e de transferências correntes, no biênin 2(117-2(118.

Na me.,ma linha, o aumento permanente das despesas de car;Íter obrigatórin que terão impacto
em 20111,foi calculado pela diferença a valores conswlltes, observada no biênio 2(117.2(118 nos grupos
de natllreza de despcsa "Pes,oai" e "Outr~, lJespesas Correntes", che~ando.,e, assim, ao saldo da
margelllllq"ida de expan.ão.

Caso neces,ário. a Margem Líquida de Expansão acima demonslrad. será utlli'l.a<!a,pelo Poder
Exccutivo, como forma de compensação do aumento da. despesas obrigatórias de carJter continuado
não prevlslO nOorçament". oh,ervado Odisposto no art. 17 da LDO.

AMF-Oemo".lrall.o IX{LRF,arI. 4', ~ l',io<1soV)
EV[~TO

Au,ocnto Permanente da Reço;,"
lJ,<o,n:n" <1<R",'C;'" Trlb"t.lri"

O"OlT<"<e de T"n,f"r~'l<"< Co".",,<

[.1Tr.lo<t".nd., ("""i''''''""'''
[-) T"",I"ró"ria"o t'UNDER

SaldoFioaldo M",,,o'o rorman."t. de Rec.ll. (Il

lI.d""n Po''''"'''o," de Do,I"'" (11)

M"E"" 8ru'" (lU] ~ (1)11)

:>aldoU"ll"do do Ma,~omH,ut. (IV)

Nova.DOCC
R.I""",, • P,,,o.1 • En("T~"'S<,m"
R<IOU""a Ou'r., rJo'p'.'" COrTen",

Nuv" Doce geTad~. por PPP

M~l"gen_,_,,_"_,,_"_,_'_,_'_,_,_,_u'.od. nOCCM • (1II.1\"

lJ.18Z.4%,aa

4B1.MO.5.

t2,7oo.816.:l6

(1,88~,979,73)

1I.297,i71,l;

l1.Z97.i17,15

8.St7.762,06

2.032.1H',18

6515,179,H8

2.749,715,09
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Aoexo 11- 11.1«00Fi,col.
(Art, 4', ~ 3" da LeiComplementar o" 101, de4 de m,io de 2000)

o Anexo de Risms fiscai5 teol por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar
negativ.metlte nas contils públicas, Indicando de forma preventiva as providências a ,erem tomada.
caso as situações acima de.,,,il.' venham a ocorrer, cumprlndo desta forma o dispo,to no art. 4", ~ 3'

da LRF.

V.lo,
500.000,110

PROVIO~NClA.5

V.I., 6" O«mçlo
500.0QO,.0 C.kH, ••• ","""~' ~<"""' el. CO",," •• neto

~RF. IX(lRF,art. ~', ~ JO]
PASSIVOsm",,'~CENT1S

[n.",.,?o
1k""odo,J"d~la"
o",d••,m'''''"o0' ~"'O"_m'"'"
Ao." • C",,,U,, Co~,.,jl'.,
A","I''''' oi< •• u>"",
A.,; ,",o~.,OL",,-,-,

~U~~O"""".~"t=====:t==:>oo:oo:"rl=====:>"""'C====:J===",,,;o;oo:.______ ."'"eTf!TAL 500.00'.0' SUBTOTAl 500.000/J-0

1.500.000,OU

l.OOO.OOO,OO
SuBTOTAl

ToTAL
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1.~"O'.0&*i
l.Oon.OOO,.'TOTAL

:~;;;;;'~'!~~j"~=~""'~""'~~>O"~~l"""~~~~~~~;;;;;~~~,:."~"~,~",,.=~~~==~~~;~D«rn(llo V.lo' o••crI • V.I",
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Anc~o 111.Meta'" Prlurldades
[Art. 45 da Lei (ompletncnt", n' 101, de 4 de maio de LIIDO)
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AnexoIll- MeIa. e Priorld.de.
(Ar!- 4'> da lei Compl"n<olato' 101, de 4 d<maio de WOOJ
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Ane~ulJI- Meia. e Prioridade.
(Art. 45 da Lei COmplOTl\entor n' 101, d. 4 de malu de 2(lOO)
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Ane~n]ll _Meia. e Prinrldade.
(Art.45 d. Lei Complemeotar n' 101. de.\ de maio d. 2000)

o81[T(\IO ","';>l'" o""''', '_""" , •••• ,•••J., ..,,,,k o"""",' ••• ,.. ••• '''''''''., • ",,,,lo ~"., .••"' •• ,õo" ,""", •• <lo•••• "

"",""""", "" ,~" •.•,,~,',o •• ' ••"" •••••• m '~',"C"" o."'"" "ilOl' ,",>O

,, __ J, ,~".,""" "",.,,,.,,," ••",",,", "'" ."''' ...-,"",,' o>~l•• "/lO" "," ,..•.
'''''''''~' ""~ •• ,"". '01"'''' ',,~' "'. re "'_ '"" ,,,,. '".~ ''''"'',, o",'"' ",." .. " <0,0'

'"P''''' d,"''''''''" 0.,_,,,,, •.•M"••" .••to, .., """",~ ••,.. ,.""Ll. ,,,'-".'"" "''''O' >OI' '<.00 ".•,
~"" d<_t,.,~,~,,"," ••.~••"= •• , t~m~."" ,•• ,,,••.•• , •• "". "''' '" ~"'"' U"~'"". SI'"~ "'" \.+, I."
,,,,,,,,,,"~ • ,OO<m<"'" '" """', ••• <,," J.,",,,J.o .""" ••.,., "~,,,",,,,, •mU" ''''''"'"~ """ ,.'" ",'" ~

"," ."" J, "" j,N "'"' '" ,~"',, ••• " 1.J. , ••'d"~,~,•.•, """.",.1 '''''' ,." »,'. ".00

(,,","o'" "" ,. "'""",, """", ••• "" P"' ,,,n",," ,,"""' ••••• li"$, ,~ .'''''''''b """ 'li"" Mo o.'ybi••••••
,,, ,,'''~ '" 'h<.o"""" •••• ,,"" J. l'" ''''' "'''''' ".,,,.', """ '...•"",., .~'" "" ",1' ",..

"" ••" ~."m•••' ".<1' ,'"'• ,..-'M~'"'-'-"'"•• , •••o"'~••,,,, .""''' M";ca'~.'"'' Ill"" ". o.
,," ""o~ «~~<"."',,""'"0.<. '," f' 0' ,,, ..;'" ,..." h""",,; "Wl "" 11,10 ".,.

"'''~'''" _h.., ",_"'''''' ,'l<, P'" ,,,""," -, ""'''''1'""' ,o" o,," o,
u."". ""',, ••'•••.•' ••.,,~ ".,''''0 ",,", o"'~ <k~ ~""' •• d<" ••• """ ,,,""""" 0"""1180' "" l~" "'..

• "",lI~'"'''' •• ,~,., '.,ci•••.•r""., .," '.o,,,.,. -, 0••.•""11"", 10'" o" ••
I•• ". '" ,,,,,",, ,,: 'o."" <lo," •• " "' •••• ,,"",.," •• t'", >",,,,M. ., ",.0

."oJ.""",. <lo•••.••.' ,,.,,' '" "",'"'" . "M ".1"" 100,.l.,to •••~, ~.. 0''''''-' m' '" -.'.
,,,,,OI "~.,,' .,•••~.,'"''' "'~" """CO""'" '" ,.,- "'" hõ~"",,, ,.,.. """"1""' '01, >l," >l~'

.",", •••"",.0'''''"'''' ".""" ",~. '. ""'"~com""'''''' ,-'""" """"",,, ,.. ""'''''M"' '"" ". ~
~.m"l'"'~'""~"'."-.,,•••" •'" ".0' "" ,"""'"' •• '"'" , •••••"'" t•••• , ••.,,..,u.ol o..''''''I'',a "" ,,-,o 17,.'

''''''''',",' 'U,,'o-<'~.'","' •• m<d","",pl,,"'" "l<.•• ' I00•• ".~'" '~1> O.,•••.,!l""' lO" ',7J ,.
'.",rn>ç'n d~, o.,"o, 0'<0'J•• "' """"",' ,," '"~ ''''' 1.00. "•.,." '" 0,,<" o~.,.,,,,,.• ",. o. >,10

'""""_, "'" •• ' ,,, •••, """., •• ,~",'" ".~~ ,," 1.0'0""".", '"io o."' ..••r."e' "" ",DO ",00

A<.,« " .,.,'" ~""." "~,'-'.;,, ,"' '"''' ,,~ "l""'" " "' "''' '" >;" , ,,,''''""~ '~''''i'~''"" "C '.,00

(o", ••to, d•• "' .•.••.•••••" , O"'"'''' ",1>'" ""i~,,,.'"' - "",co," M' o," ,.
"i.~.,..'" ,..,'"'" ,. "",.'i""" •• " • ,•• '"'''' d,""''I"'' ",,,.,.",.•., '"'.,," ,," "1""'1' "" ""
'''«<>0\ "'"' ~'''o'~'"',",.'•••." •.",,"".",,,'••"r.,-- ,"""",'""••" •.....•,,,..• o,,,,", 'OI' ",lO ","

T.u •••~"",.".J,."••,Ll "",'"" ,...... "" "' ••
''''_ .•••••••,"" ""'"""." ""p",,, (,,,,,._! """'" ip""""~.,,,,,I ''''''".~ '"' " " "

.,'~,.""".".".'''"'(';''""'I''''''~' '•..•.,," ,~, '"lO OC.•• .',.0
•• ,," '" ",.,. 'o, "" "'" I 000"'~'""" •• ••• ,"'" lO" I,'" 1,"

D"""",,, ,. ~,.j;,."~",~•.>•• ~i.." ",,",~~~o,""'" ~.,~, 1010 " ,.
• ' "'''do<. "" """"",, ,~ lo"',.•••,i~"""- O'" "",t,,', _,.~ do<'","' ""!<Ué. '"' ,.., • •

,." •• ~ •••.. " '" ~ "'''''' C"~,uDE: I",,~, "."

"..in•••
". '" '.<TO",",,' "' U0' "AO"•"'O." ""A""" .'" '"'''''''.'' .•.'.. ""'''''''. &000:>0



f.STADO DO RIO GRANDE IlO SUL
MUNIClplO DE CAR!lZINHO

LEI DE DI RtTRIZF5 ORÇAM ENTÁRIAS - 2018

Anexo 111_ :Ioldase Prioridade.
(Ar<. 4S da le; Comple,"enl.rn' 101. de 4 <I"m.io de 2000)

co"'TO\I>Ao"" "'NT'" DE• T,"Ç~OI'<IÇO,""ClAL_CAP'" ~~ _ ..•...
" ~-"" C"""","", •• ,,,,,,,lo

Ç-"'~"I",. ~"LI1"•• ,AQDA>"","AO""' "T"TW, """'"' ",~H IA m' "~"~"'"c'••••1< ''',,". ,..,..""
,,,,,<>do

"u ~'"UT>"<;oI""'" >£" ,ço, DE,,,,'m 'G' "'oMAcruncA ~.. V,,'''' "',,,,", 1.0'''._"'_..""
""' ~'"'J"'"\'O00' """CO' '" ",,,,",,,",0'" ~"''',-,

,,,,,.,.~'"oo ",""", ,•.,,'" •.,.•..,.,.',,'m""

'"' '''''''''<;01" D' ''''~" lA""A mOI'"
h_

"""""'" " •.••0 "',""0, •• Ib"'_

,." "" '"T<,(~n 00 ,,,. >1ÇOn<TllA'"0Il" O, •• e""" r",.,." ".1''''. n"DO 1>'0""""""","""'0
••0. ""'JTONIÃO 00 "."ço ~~YELOE",.r'nA, "'••" "'",'".,,,.. Um"'" '-''''' "'~.""""'",.,. ~,"m •• ç~"",, ""0'"' O""0"'0 'T>.'DL~"NTO."" ",-"~.",,, """,,,.. "~. ,.,,,""",,,,,,,'0
,.,. ",VI,", "os'ITA,A01' 'A~'''lAm"" .•.•.•"".""' U,Jd,', "..•.•• ",""l.'''"'..~".""
'OI' M'NlIT£'<;010'"" '" I"ÇO'"'" "',AO "" "'''''''',

;c"o, ~."'" v,Jd"" lO,'" , .".000"",,,,,,"
,." "m"oa'''''N,O ""'o." 0..- <"";.<S .,. ""'~" •.• '"'À"" - u.;J""" ',,". ,.~"'''",...
,.., M'NIIT" •.••n """ ""' lÇo, D' JL\",.,.1"", ,.•••"" A1J'MA EML'<TiAlO'

._. U.""', '-" . ,,~"""..".•....." ~A' m ''',.lO 0<" "'l'IçO' D' m, L~' Çl' , •• ,. A'" "",,,,10 ""'''do ,. 1,l'l-OOIl.,.•...•.
,." ~""fE ••• " OU5"""C"'"' "q:J..",-, "P;D'~'O'.x.." 'A~""HT,c C~:•••• ,,,••• 11.,,,,,,, , ,.•.,,,.,

V"!cO"Thti:aiknlo~ .,~'



ESTADO DO RIO GRANIJE DO SUL
~\UNlCfplO DE CARAZINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ZOIB

Anexo 1Il _ Met •.•• Prioridades
(ArI. ~S d. lei Complemenl>r n' 101, de 4 de maio de ZOOO]

"'~'"••••••''"".""""'<" ••,. , .~, ,,,,,,,,,,", ,~fC ,," ,,-
To,,, .••• "' ••••_", ••• ""'_ , ••• , " ..•• • ..-",,,,,L ,~" "" ,." ""'0.
,..,-,.,,,",,•• ~""'" do,~",.,. '"'~, """.1 r,~.",','" 'M'C "" ,," ","
,.,,,",,,,1 •• ~o'" ••••~", .~ ',n'. In<",," ''''•..''''' ,mC "" ",OI '''''

T." d, .",lo ,,, E~.l" M"."i,~. T," '"o lO" '.lO ,.
T>x, oi< "', •• ,,'" '~~ •..-

,-, »"e M. ,. ••
M~." '"" (.l,,' "''', ~."("",, ''', ,.
M"••• LDf",d. Lt '"''''' M'~!,"':I' ,." ',10

""'••, >l'''''''''''''' '.' " ." <.c f •• ,"" ••• '"0,"''' •..."'"" .• ,M.:C '"'' " I ••• DO

""",,", ••",Io>,,~."" ",O«• "•.••d,_' """,,"o 'MO< lO)' 1~1l •••
I",,,, M•• ".,.; "" ,"",co<"I;'"""'I I""',, !C'f"' "" ""'v. "••...•

12" A"'''-'AO,\O"' ''''0'''-< De"'''"'1;.\0 J", ,,"ne ,~U ,\,",I~", • ,,, m."""

"lO <lA"0'''<.\0 ;>AS';Co,",, "'''"' " •." D' "",o.<çAO"""te. ,~,,< Jd•••••Al.""" u,,~"". USO l'-'S'.OOO

,..•. """",,"ç/,o u""' ,,","~" MU"'" Al<"' ,"'''O FI""h~"TAC 'M'" "'""O "",W. \I,.,'~1< ,...• n''',"''''

". ~,,",,"çAO 00 ,.'.,."" ~.l. "."" D' An:.ç,w ""CIALaAlJ.' .<E~""",~A"","do """'><\o ., I.'••••••

,.s< """.,,,,,,"TO O' ALI."'" A';M," Ol.'.'
"f<iç;. -", ,.,,',+0' ,•.•.•..,.,~.,.

"" "'KI-WW• .-ro", T"'''''''O'' ""nu"MO.""" AJ."" •••••••• .:, """.•. ". ,-=
,... , •• """"" ""'O''''',,"' v,,,AS"~ ,,""" "". ",,,,,.. ",~." ". ,.=
,,,' ,,,,,,,,,,,", 'Ai'"~O"OlA"' ,,',AS 'M,]l<JU,ÇM="CIAl. ..,."""'" ",,"", ,., ••=

,_~ o

Al.Qllt;STIM~~~~



-----------------------
ESTADO DO 1110 GRAIIlUE DO SUL

MUNICil'lO DE CA!{AZINHO
LEI DE OIRnRIZ1S ORÇAMENTÁRIAS - 1018

An~.oUI_~elas e Prioridade<
(A"~45 da LeiComplementar n' 101, d. 4 d. maio de 2000)

",. ,'"'''CO 1" >Cf>ln,~,.'''' ,"'TITUUON"DA,,«o> '''''''' ''',,'' ,,";,,,,., u,,~."'. '" 1"'00'

'.1' """u'" PA" m,"."<;/" "'-'-',"""""", ."il" [""s.<- ."'''''' "",•.•. • ..-colob,,',

"17 ",""'"," " •.•.""'''00'0 00.1"""1 ro, o. ,,_""" ""~ "'''.I'fKlA • ..-C.'" u", •••. • '''00'
{,.." .....

,,,O '.\''''K"'' ";U ,""MUçA""'" o,Rfmt<o. CRr"CJl • AO<IL""""
,.~.- o ""'''''(.,.,....•,

"" "',"""""'0 0' CAS'"' A<O'"'~'''" "M nl'l" v••• ,n.,,,,. U.'•.••• •• ,-,"-000
,.,. "OORA~' "' ..co,,",~'""O "~I L1.-"' em',"" ! ,,,,,,,,,,"1''' Crl..-.,. u"•.••• • '"~""lO''''

"" o.~. ,,'O""M"TO "nO•.••L"-', ""-I,,"ÇA'"' 'OIM[I"" ",. ,"elA <"'>n<' "'.">d, '" "O...,.
""d"',

"" ~'"u" 'çAO00 '-"""LHO ruTEl." Co","'" ,_o"..""" ".~oo

"" ~,,",m-".I'Jco "'tlAl1R""""" '.,,<:w L',.""" ..,00<>d."",,--, "00>

"" "'ViÇO"' "",,,,~[.-ro,",,"'.AçÃO D' ,o, '0" ,.,....•. 7""0',,",,"""',""0

"" """" ,loD' ""'''10' ""''TU'" Á '0 "', """" o, ,.,''''' ">C'A """'!.,~
~'.' ""J," ." ",,-,'flO

lO" .>W<"r"'(AO"'" ''''',o, """'-,, """-1"..,1,. li',' ••••• '" "",000

""""".
"" ",""cc",I" 00\ '"""'ça, "'" "L" """"'''1,-, u. J••• '- "''''',A<••••••

•.••• d. ,""li"'" "j,,,rr" doCoJU•.••• To>. ""
••,,_"'~ ",,<.ui><~.~"" "",.. ,~r", - '''";.' ,~- "''' "" ""," ",<O

,."","••••t. ,.,~,NO ;><,..- ,~ .• "c" ,••..~.\'"'1 ".,~.c. ,w '"
,., , .•• u

A<,~,""''''''"'' ,.",",,, •• '. ',<Jf p,,,.,"," <AO[ "I"'" ',", 10,••

A._,,,"",,"""'" .<'l, ,m '" ,,,,,l",,, <""" _' .nbM 0<'..- •••• lo'" ,~, ,,"..",~ SAC' "IM' ,H' ",0.
',om •••••..-,""_"•• ~ 'A" ,,, ',,,,:lI•••• ,", "" r." •• ,",,,..,,,, " ••.•"""" ffl«'''~ """ "lO ,"," "."

,.~ ".""'",0 """"~ P'~",,,,o~ ", v ,,..,,,,'''''; 1AO< " '0.00

""''''' •• ~"", ••",o.to',,,,,r,~. d. A,,,.,",,,,,,, ",,""~, "~•.•. -, "lO ,,UO ••
",,,,J"",'" ,"".~ •••"" ,,' """.:..,~,,~ """1""" ," ,,.,-'''",,'' C"AS " li"".

Arom;>.',,""'."'''' .,;" "'., 110"'"",,,, _. ""- •• "',I",,,,,,,,,.,,, ''''.,.'''~ "'" ,." ",c. o~
~o",I"••,"

,,~,.,,,,,,,,,,, d,. 'F"'''' ••••.~""""to ,m ~".", ••..•••"",,,,,, .~",",'.~ .•.."," " 100,00

"""""""""'" ,. m•••'''''N•• '""' ,,,,,.4<' 0.'"."'"" •• ~ , •••• ."".,.~ '.'AS " lD•.••

."-"".,,
(~,.," ,., '" '" "'"'" "'" ~ ", •• ,,", • , "'l" '" '" ,,," ,.'" " ""'" ",'" '"''"0''' <AO' '"to OI," .".

',,,,",,,01 ''''!.S " 100,"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNIClplO DE CARAZINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

Anexo m _ MelaS e Prioridade.
(Art. 45 da Lei Complementar nO10 L de 4 de maio de 2000)



------------------
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUt'llClplO DE CARAZINHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2Dl8

Anexo 1lI _ Met •• e PnoTld.de,
(Art. 45 ,la Lei CDmplementar n' 101, de 4 d.maio de 20DO)

•••••••
n" .,WT,"(AO"'"' "O"'", ""'.IA """

",,,,,,, '"".","~ ,..."".•.
,." M" LIt,~"'O 00 '"'pu"" ,OV"".O' ,,. '-'1LUl",o •• ,,"'-o """'''''- ,

~"""",

"." <o,v,",a ""' "0'0" N'U'OA,me D' lÁ",',""" "" ...", u"'""',~""..
". lO"" ,. , ,,, ••.•~• ..,." oSim~' "' "" m~ú"L!""""[OTO u"' •••• "

N' ~.'" do <>mo<•• "" • ,".m", ,,~~ ,"lo ,m t.,~••".~"" U,,'O- on,'" ~.h" "" ".
'''o ",,,,,,,",,"••,,,,,,,'óJ ~ _. '''';''. __ . ,... I 00 ",I' "..b" •• ,., .". <\'1'" ",. "," ",N

.-,m""" ~.,<i"","•..",.1'" "'''''><lu U"~..,. "".'" lO" ,,, '"
""""" ,lo ",","><o" ,. '" rtC, ",'" "'"

","'.<lo "'~ "'< - ,,'
,"",", do ""cc,"'" ••.., "'"••••"""'"""," '"'" ""~>oJ. '''I'' "" " "
"m." .••",m""" ., r",,,,'" ";'"'~ ,,""""'" """"". ""I"' M' " "
I.',,, ",,' ., ocON".,~. """,,,.. ,.....".o"""~' ""~"". , ••• PM lO" •• ,.

,.~ •••d. " ••, •••,,, •••~<tl,,"'~••",.",,>. """a.m •• '" ,,,,,,,, •• ,, ","'." 0.1••• (.", ,," " "
,••••" ••• ",,,,,,' "" "'>oi<" ''''''',.d" I,-<:IUAO'I '_e '''.'"' "" "",•., ".•...



ESTADO DO 1110GRANDI' DO StlL
MlJNJC1PIO DE C/lR/lZIN flO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS _ 2018

Ane~o 111-Metas e Prlurldades
(Art. 45 da Le!Con'plrmentar n' 101, de 4 de m.inde llJUO)

\'~,""W ,,"=,,~",,,~,,,,"'.",,,,,.,,<a'''_ "".~. 'M,""''' "','"" 0'1'"" ,~,
\O•••••• ,."" ,""",,, "",,,"""""" """ •••• ,""""' ••••• ""'" • ,«ol d. "'" '''''"o", ",."" '"I"" ., '""I"".
V<a.""""'" ""0" ",~m,"••d,•• ,~ "'uo ~"'." ",,-, ••• 1•• ",.,~ ,,,'""'.~ ";r"," "."." '" '",o

T•••.••••", "'''''' •• r<k<" •••• 0•.••• ",I•••" •••••••••• ~,"o ••>u, "" 0,00 ,~
lu.,"o'" "" .,,,~,, r"•.,.m .; •• """"",,,, u,.~•••• OM11"""'" ",'," ',,," ••

"",,,<lo',.,, •• ,ric ~'" ' ••..••••Jo, •• O",-'<1"0"'" ,.,,.1<. !ri"'" .- OM1/"""0 '"" ,.•'" ,.•••
,,,,, .••,,,1•• "=<O'' •• m>lopJ>o _ o~, ,,,",,, • """ •• ,.ft,~•• "',"O'.~ OMTI"'"'''' 'o," >,<0 ,.

o..,;io•• _'u".." f,,," <lo"'"",,. "" n. m"•••,,~""" ~, '"' ,.,,, 11.'" '"
V.I,"'•••• ,"" ••• .,."" ••• do'~L.m''" T,"'>",to 'oi", •• 'ml. ."'" 1".1",," ,." "," 11,"

"co fAVI~E.,.A(M o' v,,, '''''-'ÇA' mM fA",,,, .•NtLOOI","UI."" ", "' ••..•, .,."""""","""",,
!>l. "Av""'" "~O O£,.L1IS'ú '!-I"" ,,~ ;u"'"" t.hCl-M'" ,crlCA

.,
"' ,,- "'.000.,.,"'" ..•...

",. ',\\'IM'"',,"O"' ,'lA' f'UaLICA<(C~ " •.•• ", .' >1.'17 ,,,,,,,.
.n'''''''' .••••

"" MAI<'JU '<;'\0 "' I'"~ N"U'" U""""" VI. ""'TI,," " '.,,,," 1."'-"""
"DOIJÇAOc'>:""T",," '.<OH ''''~''<TAÇ'O' ••.•'''r.1 '""' ••"

Mo<,,,.1 ..- '0,000 "0.0"",." P,~•••""

,.,. ',"'lIÇO o. ",c.w""\OAO, W """01.' , ,,, .•UZA(~O 00 ,0,.\ "'m> .~.u•• "" •• , "'''-~'""""
,M""""T" '"'" ""O" '" ""OUl .- """'_ " m.~'",." ....•,••..•..,...



ESTAIJO DO RIO GRAr.'UE DO SUL

MU~JcfrIO DECARAZI~HO
LEI DE DJRETRII~S ORÇAMENTÁRIAS - 2018

Anexo 1Il - Meta' e Priurldades
(An. 45 da Lei Complementar n' IU1,de 4 de maio de 2000)

o ""'", •••••• ,,, ••,,,••,, '''''',, o. cuvl _ <O~I."."""" •• <o,••"','" "" •• "ISO," ,••• <Ou".",. •• ", •• "' "" ""'".', " "'I"'. " ••,",' ."",,j,J,, •".,,""' •••• """","'d>' •• Uu', ••• .....,~"",,,,'lo.n;,''''''''' <lo"',.u;,,. ,.t,•••"""•,"'.,
"",UII'" """ ""b<,.,,: d" "'" h••• ~,••' ..,1>.'''' •• "'"_ "" ." •• ~~"'. ""b1"". """" • ~.•'" _.,," "'"","" •• """""'" •• ,••"~IY\m.'"•.."".".~ •_~ ••""J"",,,,,, •• ,""~ p""'k' •• ,"","""'", ••.••• "m, ,.,'''''_ • ""'F" "lo doq.~''''' •,~""""d. "',0"",, I,••"'"" • ,..•••, ,,"',,',... - •"'''0 " ~,".'""e~••" "'"

""','" ,~I,,,:lo " "~'" do,,~~ •• ,." " •• ,'',,,o< "",",",.,~ ,,""""" "" ".,"
""'."" "" ••;>l<.do,..:.l",,, .lLlJ•••...monl'."•• "/d~ "" W" '''' •."

,••••""" k ••"",. ,i< ••• ,,,'" •• o'" • '"'" " •••• ,""''' , •• ~ •• ,...,,""' ","'''" "" "" ",57
,.~'""''''", •••••••" d" •••~j,"',"P'"' • OI""" "' ••.•• '""" " ~•• p(\bl.•• , ","",,, (" ''''.,.,"~ "..." 101' ,r,O? ".".-,

o. "'" ,'0 r,"", <, """ •• ' """0.0< " ,"" T_.'. 'MO'" lo" " "
''''"'~." J, '''''", ,,""", '''"'',,., ••••• ",lo-•• ,"" " ""u p",,,,tuol ",..•' "'$ ,.,..• '0.0 •

•••••,..'c.,'" "" m."rt"" ,""O;, •••,,"", • " ••, ••....", ••W""' ",,""',," "'L." " '.•
..,..J. ~••" "'" ,<l••••••••••""""' ••• 5.<1.MI~ ,"" "" ""

1.27

, •••••" ••~ 'l.o<••••c.-.dúm ". ",<l~••, 'KX"'" •••••••,,'., ~ , •••.J"~O ",~.do 'AC. ,,/"" U,' ,1-<
1",<". ~"' "',... '" •• ", ,~.~ ••". 1'_••••.,"' ",•.,. 7<""' "" •.••••HI,~ 'm .d.~
,,~."." '"",",." ,"" ...•..• "".,.•. ,,,•...' 'O" ,.~) ••
,.~ '"".~~ "'" "J, '<ffi"'~. •• ",..•' " "

"""~.,,,",, "",.,"". " ""t~" ••"" ••.t..I" ,,",""" "'IS 'o"' <»''' '00,.'
U",,,,,,,.li,,, ••• , ,.,.,~. '" ••• >« ""', • ...- ''',~ .~,",'"~ "" '"lO

'lO' ")""'1;.\"", to",""'" "AO',m'.•" ~<c,"".•o, ("',\-""" U~,,",~ ,,, "".~JO
""""''''''

"" m'~"'OU," 'O~l'''OAP, ou""'-
,., - ','0.',.,M>O. '00.000

,." "'0'"''-1 ,O~ <00<.R.'TIl''" o>:(A""O,,, "CÇ<.i, U"~.'" , _1000'(:ol.h,,;.

,." """'O.m<:..u•• cAo00 "."~n,,,, ,oi5Ico.,"",'', ~" U";"'" • .".,""'M",,,'"

,,,o v,".,;:'" OEVUI '"'U,",'
"~..,,-~ '~l'"' ' •.nu".,...•" <lO.'OO

"" <Al',"~' "OÇ'" '"'''' '""""""
.~,;l.j~ -" ". ",.-,,,"" .•..". ;'.'''ÇO'", 1"00"" , '''"'HIM,"T<l5 n, c." "0' .-. ",_,,',," 1,80. '''.00>'",0<>:1"

1'11 """,0< "' OOl~'T'o' .,,10 0(" "''''''''. ,,",""' -•• -'- 7,",l••, ,,~., ,.,,~"",.•..~'"
"', 'ERV""" D' COLE" "LE li .•••.•u< .,,: ""OI ' ••10" T~"I." 1.••• ,,~"'"lo•••...,o

"'J "_"",OS D"o"""'mo """"' ",Ir,,,,,, _,o 7_"". ,."" ,•..•"""••••.......""
",. ",,"'IT,",M" 'Meu"",, "" "".,c,~ """"'A '"",, M••"J..I ~"n, ,.." '"".""''"",IL.J.



!
i
~•,
~•
~

~,
~,
t
~•••
'~,
••,

~,

,
.,,;
•,
3•
~ ~. ,
~ zg j<

% ~. ,
j i
• o
~ ~o •• •. ,~ ~• •, .•

I'!J ! , , ,
I, , , , ~:\. o •,
•••• ,, o ,

o

, j, ,
• •

~~11 J l~
'i , ; .ll.:;••

•• , ; •, • •, •

,,~ •
~

• ,
• • ,,, ~

• • ,,,• •,, ~-! •• •
o 3

Ij

,. - .,
~ ~.8!
-~~ii:~
'I"", ~ e "- ~
,~;:~t1>"","," ,~~-"~~'"'il'~~~~'".",i""fv'~~.~~
~ - ~ .1l •
~ • z ~. ' ,
'" " i,

o,
O
&

g

~
""o-.,.,

",-.- ".ê3,..c
• o
j •.••"o- ,=.::
~f
• oou
<3,

•••N," ., <• 0_
0_.c Z ...,
~ N ~
z ;:1 ";:i;'J;:s.,..
000
- O..- .O£:",_ u _- - .0,"".-OO..•• ~ :!:
" O'" '"O

~_1

• !

ª
• •,

•
, !

O i5." ~..
,



•

ESTAno DO RIO GRMm~: DO SUL
~mN[ciplO DECARAZINIIO

lEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRlAS - 2018

AnHO III _ Meta. e rrLoridade.
[Art. 45 <laLei Cotnplcmen(J' n' 1()I. de 4 de maio de 20(0)

'"~~" do"., ••.•" .to. ,,"bL.~ l. '"_" '''''''''",' ".>d." C"" "I' '.00 ,.
'''' '''0 d. <1<1",,,,• ",,,,'.1"'" •• """ "" "" ,.

,,"bl__.""~ F"''''' •• , •• , "'O,"",,,. "dl> •.•" .,... ~"".n," "'.>d ••• ". CC CC .-
•• ""'" Do~"'" ."'~, •.•••"'. ~ •••~ •• "', """",, • , ""~ do PU' ,1,;>0 ~ ,~'C "" O,U O,"

• ~"""""' •.•' • o••••••••
"" •• Fb"" V.I,,£.1im>d_A"'. ..,

"" """""'L<.\O"' QU.'J"'" "' '"""'''
q,~,,, U,,"- •Co"""","

!l" ,,,<>lA,, '\Á<> u' AéADf:~lASCOMUNHI."IA' h,..""", U,••••, , "-[m~,"",',
,." M."ur,,,'" [>f ,,,-.\mo,.",A"u;' ,,~". ""'0,""'0 "."'.." U'.",J< , 24••••~'"",.
,... 'D~,"T<lA""TlCA"' ',""',"'0' "",A'C" "00":""""'" ••••"m CO,"""' • .~C.JHn ••

". ~""""IÁ" [)() '"",M". '0"'" ,\TtETA
A<I ••• ",..,.." co ..,,,,.",,'""

"" ~A' ,.,,,ç.lu li<(.<M,""',,!os ,"'OJm 'O,MU' ","Al' c.""""""',, """'.d. ,
t ••.• ""•.-

"" 1~,U\,.,.",Au D' CO'''''''" '''O''''" M"<T1UlO O>~"m~'''.''''''"'','' ,
",. LM'''M "". COCLO\'IA~<1<'0" '1XA' , fi'"AOI<,,~""'""' •• .' •''''':''''' ..•."
".. ••.••. "A00 OE.",tm>< "'lClA" "" ~""''',,"

'm.lo U.,~>d, , 110,000""".00
".0 ••••,IfT"çJ..O 00 M",.-o "-'" """ o,IVIO0= """' .•. uo, •••• """lO~,",""
'''' M""""NÇM nA "'''0'''' ~L1""'" "",.... ,~•..,. "'-.,cr'"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNiCíPIO DE CARAZ!NHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2(119

Anexo 111-Melas e Prioddades
(ArL45 d. Lo!Complorn~nt.r~' 101, de 4 Mm.;" de 2000]

'."',0'"'•"""".,

•••.••••_, """"',,', "" "'",~ •• ".w"""", .""''''' ••• ''I'''" •••••.•••••" ""''''',,'' ••,,,,,•••;~,.t",,,""'co"Dk•..••••"',,~.'"
_flEr"><.••.O"'"'VO



•

ESTADO DO RIO GRA'óOE DOSUL

MUNItIPIO DECARA'll~HO
L~l DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 2018

Anexo 111_ MeU" Pri"rid~de<
(Ar!. 45 da Lei Complemonlar n' 101. rl. 4 d. n"io d. 2000)

",
I.'.I."

,,"'0"
''''''''''.' ""'I""'
.",~,..... '",'AlfWA

I••,••"" 1_""'" 0<=" '" "d., "., ,~".,
I"",,,,d. d.,_ ,. """,, M•••••••. ""'"""'"' • "',<" l".' ••"''''"'..,,.,

''''"'"'

,o, 'Q'"l1Ç,\O o, j"~"" .". M"" "'" .' ,
li" AM'" M;AO "" ., ",," OAC/'~A'" " •• Amplu<o .' " '"~

"" ,"V"l.';A(:J.!' '" IÇt<L t ••>TIrut" "AC "'" ,,~.",a! '" \".000

"'''"'''"''''
'o, ""uT~"'o;MIo'""'DA cAM••••• ~"' "Ir" "-j. ._. , "'óO,1lO>M.,,'"



-

[SUrJO DO RIO GIIA.NDEDO SUL

MUNlcfPIO lJE CARAZI~1I0

LEI DE DIRETlIIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

,'nnu lU - Meta,. Prio.idade,
(/lrt. 4S da Lei Complementar n' 101. de 4 de m.i••de 20110)

N""'.4.1 •••<a •••.-h''"''<l-o'' ••"" .., ",o., "" "''''~~ ~,••,. o""" d.'N"""" ,."'. ''''~,'o~,,,.,,,,,",~I. '"Lo lO,," lo.>."'.~.
' •.••,'.,1'''' •• ",,,>d;oo;'" 0"',,-1.~ ,,. , ,•••Ld.~," ""~"" "'l'~' ""."",1 C"",bU""do '"" "." •••••

'''''~. d. ,1«1,,"..0 ••• "•• ", ",",.".1j "eM) IM". TUI"' "lO 'm •••• ""A",
""•..,",,&,,~"""'••.,-.,,""I', f'Ul"'IAM '"TO I I."'"" T'E/"" "'. "'m "''''' B•••• ""oi

I,'''' ~',"",i"J '" co",,,.,,,,. ,. T"'.,",'" •• ,..,,,,.,,;,, : ,.r"" TI I I."" re'i", "lO "..,.. ,,<ti,.
I",.~.M"'c,.1 •• ""tO.'"""' (,_~SC") ~"" TCEIRS '01. 0_- ,.." ..

lo"'" ,. '" "'I"" .".1" •• "" " ,,'" .' ,'o.•••, •• "'.,~, • l.<'d<L!<,,, ••.• .",~'"" ",."."~>d< "" '" ,~
F,,,,,,,,,,",d. """',," '" .",,,~, ••••••••• ,,, ",""lo • _~'" ",,'~ ,««" .••• Co_,""",,,,", ",. "." ",00

'orto "" """'" •• H'M""'''''''''' I,"~"~~'".;''' ",",n, >",,",", {".,,,,H'Ri. "" I." ,..
"" •.••• to " ••.•."" ••• '''''''' "",_,..,or,, ,,""' • "' •.•••'"'CO'''' Jq .~" 'M"',"'" """"'.,"".... "lO ",O ••

'01] ~."lf1 ,",AO ,,. •• "'''''''O"'''' """ "" ~I.'"""-'O ".w•.•• u,"' ••• , .".-M"o"".

'O" ""'Im:',~Q '"' <Ol<TR"'t,,""'" '1OM"N.'1;[0 "" •• d. U•• ""'"
, "'=",,';0.,_. """,,"'(M, WI CO'>W'fil ~'''Jf''AL' , •• ",1>0 ".1••.•. " '00.""M",'.'"'"

,," •••"Lrm<.'\oDA""''''" ,",H,,,,,, """" ,,,"-,"
._.

\I,,~••• , ,•..•..",~.""""
OI'. OI\"J ""'CÁOO,"''' "' I>""ITe'<'O'" .." ,,,,,,",,1 ,,, "' •. <1'"])-,,,,'..",,
"" W.NJ1"N(MD"IU"'"" OO"""lÇ<IMIUTA'

V,,,,,M
U,••••••• , ",.•,.,

~'""'"
'I" ~'",JT"""ú l>O"",". 'J",,", 11,",,"" , '"-M,,'~'.." (0'-\' ~NIOO"""''''' "" ".1" ("",,,-", Uo';.,;., , <0.000~,,"'"
"I< ~,"ur"';A" ,,, ,''''.ET'''-, "'"~"''''''''',)

",,,,.o. u~J"" ".~","..-
1171 CONSTOI)","" <E""O "'M" ''''0.''''\'0 ,..",.,"~" '",.o"'~ •"'_lo
lO" ~,\~"""Ç'\D DOC,","" AO~" ,Ir"'''" c~"v M.",.•" '''4.J. 1 ,,, .••'"

'17' ~","T<~O "'" "",,,(t5"' P!\OCf5"'~''''O "' ".,.,S u."." "'">o•• .,=~","..
lO" """""",'\0 no ''lO' "" '''''"''0' II'J_,"'"

U.w•••• ,,~,,', ',"'.00'M.'o'~,

"" ~A"'JT'_';:.\O"" "''''' '" nA"''<"fAlUADA'AL'NnA ,.'"',. l'"~••• m."'"-~.
to." ~."CT"(--'" "'" Itr,V" o, ""'''''""' 'AT"'~" >IAl'" {u 'TA""

u~.••',. "o,,"" , "' .."'"M,"c'.



•

UTAI)O 00 RIO GRANDE DOSUL

MUNICfplO DE CARAZINHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

Anexo 1Il- Meta. e prioridades
(Ar\. 45 da LeI Complementa, n' 1OI. de 4 de maio de 2000)

, 2"'.01>0

1,""',000

1.••• _

1,H"''''

,

,

'"

~.~u,•••••..-
U,.Id ••• "...•.•....""',
ec_ •••"Mo"

E:xro.o •• "" ''"~''''''".••.... """,""M••rid'.~."""'.•.N,""",
"""',.., ".....•.~",""~-",''''''''~.ntid.U..,.., u,,~.d."..,",
"..•.•. U,L<l.J._'o
u••••••• ""'..,.~.,-,""~"u"'cA" 00 (;ARO"r<O' ",,,-r'RIA •• AG.l<ULfIJ••••

'''"o, 'No;.\O"'" ,,'VI,'" AD"'N'"'''' n"'" "' "':O'TA'" o£o. "'"

lO"

'""

",.

"lO

,.,.
,...

,...
•••



• •

ESTADO DO RIO GRANDE \lO SUL
MU~IClplO DECA~AZINfW

lU DE DllHTRIZES ORÇAMENTÁRJAS- 2018

Anexo 111_~Clas e Priorid.de.
(Art. ~5 d. ~I Complenlt'ntarn' 101, de 4 de maio de ZOOO)

""t< , ,"',n.' d, ••• -m,•"." ~ •• " ••-""',. '" ••"',•••.••,"' • 'o. 'm~,'" ,,~ ",,,no' lO" "". lI ••••

0'."""," do•••'" "'" •• ""'" .•••.••0' ,=Ivo '''''''oi'' ,mO, """"lo r."." ••, ,".""".n', ",. ",!O 13,10'>""o.
~ •••• ,,""~ "'"~' <Lo"""" ••• ~ •• "'~",,,, ..,,"""'~ ',-01. , •• ,n.oI "" ., ,.

""'lo •••• ,,,,,I,,,,,_os,'" •••• ",.",., I.",.." , l'"''''''''~'''••• '.'S 0-' ..•,,,"'" ",. .' ,,'O
''"''".>'" ""," ""_",,",,,,,,,"" U'ú'l' M"'." " to'" •• "","''co, ••,""'" ,.,,''''~ ""'>EM "to ",," .',00

" ••" "'•.•••<lo_.to ,,,, ~""'"'"'o •• "" •••••" •'''d d,""-,."" .,,,...,,~""" ' •.,...l "l' U. I.".•."" ...•

,,,'""'.0 """rt,-"" ,,00" M ,r."",,. '"'ou•...,,"' ""'""'''''' OOC''''''' ~~.'''''0'.'' ". ,.,,~."".,,,,",.,
~, M"oI E"ÇÁO00; ",. ","OS AOMI""T"" 'I1VOS00 ""Ps.'~ ""•..•. Um•••• "'.'Il<lM",,"
.00. M"tlT>:N;;.\U"" '1'''"''"""' """AI "mvo l:"""O"",,. ,.,,',.., u••••," no '<0"'000..•"'~~"._. ~'NtlT"ÇAD0'" "" q "<AO"L"'>"Tl<A '.,;'0' 00"',.. U.,••••

U•.••••• o ""',000M.nU.

,." """.:o,,,ç~u"" "<I'\'U "'''''''' ""N''''','~,. ,,,,,,,.' •• 1 '" '''''.000•••••••

'"'" <O",,,""JÇ<l", .•nu,,," SU•• ' '"Ar""' , ""''''' ".,,.. "" "PS •••.m,"'c .• "" ..,''''''~ '" "'.<JWR."""
,,,. m••• rOlJ"O,~'''00'''' ,o'"' ""'VO" "N""''''''' [lO""",,UM ""mr""'" ., ••• ",., ••• 1 '" ,,.,...,.,..,..."



• •

ESTADO DO RIO GRANDE 00 SUL

MUNlcfPIO DECMAZINHO
LU DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS' 2018

Anexo 111_ Mel., c PriorIdade.
[.~,",-45 d. Lei Complement.,n' 101, de 4 de maIO de lonO]

00'" A~o'Tl"çAo < '"tA,,,,, ", "Mo.' Ao.l,,,,II,,,,,do P"" •• ,.., ,. l."'.OO'" ..,••.,'"
." [lt;"l:W "' E./Q'" 0,"",,0 DA'""OCA' """"",,,1' do ••""lo" ,. ",....,

'"'~"'''
,." <"",""'çAo ".A o ""', ,",.mp,""". do •..",.,"~ >O. ,m~••..,.....•.
,." "AO""~"TOO'" ",",.", ••• PR":' M"", ","1<"'1< •••• "'''''' 00 """"''''''

,. '.-•.•...."'"
00"' M.'.'UTlN,'O O' 1~!,''flS'~"""'" O'J,""OOS r_~,",;"•• ""." •• J ," .."
•• "W\ ""lO ~, ""''' •• <;>:0100ou UC""''' "" ,-, ","',.. • m._c.d,'"

"" T,",r" '" ,.~,"- '''TlTUI 'O" , "0" IU,Ô'_' "" ..."""" ... "'",MI ,. .-..•."'..'"
"" """A D' OONTJ'o,8"'" /lO" •• " m._

"" .m"" DE,",",uM."c", ,.-



• •

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNIClplO DE CARAZINHO
LEI DE OlRETRlZJ::SORÇAMENTÁRIAS - 2018
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