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PROJETO DE LEI N° 069, DE 30 DE AGOSTO DE 2018.

Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exerciclo
financeiro de 2019.

Capítulo I • Disposições Preliminares

Art. 1° Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, ti
2°, da Constituição Federal, no art. art. 86. 11da Lei Orgânica do Município, e na lei
Complementar nO 101, de 04 de maio de 20DO, as diretrizes gerais para elaboraçi'io do
orçamento do Município, relativas ao e)(ercicio de 2019, compreendendo:

r - as metas e riscos fiscais;
11- as prioridades e metas da administração municipal extraídas do

Plano Plurianual para 2018/2021;
111• a organização e estrutura do orçamento;
IV - as diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas

alterações:
v - as disposições relativas à divida publica municipal;
VI • as disposições relativas ás despesas do Municipio com pessoal e

encargos SOCiaiS:
VII • as disposições sobre alterações na legislação tributária;
VIII - as disposições gerais,

~ 1° As diretrizes orçamentárias têm entre suas finalidades:
I - orientar a elaboraçâo e a execuçâo da Lei Orçamentária Anual para o

alcance dos objetivos e das metas do Plano Plurianual- PPA;
11- ampliar a capacidade do Municipio de garantir o provimento de bens

e serviços á população:

~ 2° A elaboração, fiscalização e controle da lei orçamentária anual para
o exercido de 2019, bem como a aprovação e execução do orçamento fiscal, da
seguridade social e de investimentos do Municipio, aiém de serem orientados para
viabilizar o alcance dos objetivos declarados no PPA, devem:

I - priorizar o equifibrio entre receitas e despesas;
11 - evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o

prinCipiO da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade aos dados do
orçamento, inclusive por meio eletrônico;

111- atingir as metas relativas a receitas, despesas, resultados primário e
nominal e montante da dívida pública estabelecidos no Anexo I - Metas Fiscais desta
Lei.

Capítulo 11- Das Metas e Riscos Fiscais

Art, 2° As metas fiscais de receitas, despesas. resultado primário,
nominai e montante da divida publica para os exerclcias de 2019, 2020 e 2021,
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que trata o art. 4Q da lei Complementar n° 101/2000, são as identificadas no Anexo I,
composto dos seguintes demonstrativos:

I • das melas fiscais anuais de acordo com o art. 4Q
, S 1Q

, da lC n°
10112000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo:

li - da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de
2017;

IH - das metas fiscais previstas para 2019, 2020 e 2021, comparadas
com as fixadas nos exercícios de 2016, 2017 e 2018:

IV - da evolução do patrimônio liquido. conforme o art. 4Q
, 9 2Q, inciso 111,

da LC na 10112000:
V • da origem e aplicaçao dos recursos obtidos com a alienação de

ativos, em cumprimento ao disposto no art. 4Q
, 9 22, inciso IH, da LC na 10112000;

VI • da avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o art. 4~, S 22, inciso
IV, da Lei Complementar nO101/2000;

VII - da estimativa e compensaçao da renúncia de receita, conforme art.
4~, 92.11.,inciso V, da LC nO101/2000;

VIII - da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado, conforme art. 4.11.,9 2.11.,inciso V, da Lei Complementar nO101/2000.

~ 1° As metas fiscais estabelecidas no Anexo J desta Lei poderão ser
ajusladas quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentãria anual, se
verificadas alterações no comportamento das variãveis macroeconômicas utilizadas
nas estimativas das receitas e despesas.

fi 2° Na hipótese prevista pelo 9 '0, o demonstrativo de que trata o inciso
I do Caput deverá ser re elaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei
orçamentária anual, acompanhado da memória e metodologia de calculo devidamente
atualizadas.

9 3° Durante o exercicio de 2019, a meta resultado primário prevista no
demonstrativo referido no inciso I do caput. poderá ser reduzida até o montante que
corresponder à frustração da arrecadaçáo das receitas que são objeto de
transferência constitucional, com base nos arts 158 e 159 da Constituição Federal.

fi 4° Para os fins do disposlo no 9 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.

fi 5" Nas hipóteses de revisão dos valores das metas fiscais de que trata
este artigo, e para efeitos de avaliação na audiência pública prevista no art, 9Q

, 9 42,
da Le na 101/2000, as receitas e despesas realizadas serão comparadas com as
metas ajustadas,

Art. 3° Estão discrimin<ldos, no A.nexo 11.que integra esta lei, os Riscos
Fiscais. onde são avaliados os riscos orçamentâriOS e os passivos contingen s
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capazes de afetar as contas públicas, em cumprimento ao art. 4º, 9 3Q, da LC nO
10112000,

9 1° Consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais
possíveis obrigações a serem cumpridas em 2019, cuja existência será confirmada
somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam
totalmente sob controle do Munícfpio.

9 2° Também são passivos contingentes, obrigações decorrentes de
eventos passados. cuja liquidação em 2019 seja improvável ou cujo valor não possa
ser tecnicamente estimado.

1} 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 arrecadação e o superávit financeiro do exercício anterior, se
houver, obedecida a fonte de recursos correspondente.

9 4° Sendo esses recursos insuficientes, o Poder Executivo podera
reduzir as dotações destinadas para investimentos, desde que não comprometidas.

Capitulo UI • Das Metas & Prioridades da Administração Pública
Municipal Extraídas do Plano Plurianual

Art. 4° As metas e prioridades para o exercicio financeiro de 2019 estão
estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2018/2021 - Lei n2 8.234, de
2017 e suas alteraçoes, especificadas no Anexo 111,integrante desta Lei, as quais
terão precedência na alocação de recursos na lei Orçamentária.

9 1° Os valores constantes no Anexo de que trata este artigo possuem
caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento,
podendo ser atualizados pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais.

9 2° As metas e prioridades de que trata o capul deste artigo, bem como
as respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser alteradas, se
durante o periodo decorrido entre a apresentação desta Lei e a elaboração da
proposta orçamentária para 2019 surgirem novas demandas ou situações em que
haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos
adicionais ocorridos.

9 3° Na hipótese prevista no ~2Q,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

Capítulo IV. Da Estrutura e Organização do Orçamento

Art. 5° Para efeito desta Lei, entende-se por:
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I - Programa: instrumento de organização da ação governamental
visando á concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores,
conforme estabelecido no plano plurianual;

11- Atividade: 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 necessário á manutenção da
ação de governo;

UI - 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 concorre 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 Orçamentário: o maior nivel da classificação institucional, que
tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias.

VI- Unidade Orçamentária: o menor nível da classificação institucional;

~ 1~ Na Lei de Orçamento, cada programa identificará as ações
necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou
operaÇÕes especiais, especificando os respectivos valores. bem como os órgãos e as
unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

~ 2" Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e
a subfunção as quais se vinculam, de acordo com a Portaria MOG n~ 42/1999 e suas
atualizações,

~ 3~ A classificação das unidades orçamentárias atenderá. no que
couber, ao disposto no art. 14 da lei Federal n. 4.320f64.

~ 4" As operações especiais relacionadas ao pagamento de encargos
gerais do Municipio, serão consignadas em unidade orçamentária específica.

Art. 6. Independentemente do grupo de natureza de despesa em que lor
classificado, todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente a
unidade orçamentária à qual pertencem as ações correspondentes, vedandO-se a
consignação de crédito a título de transferência a unidades orçamentárias integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Par<igrafo 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 n. 4.320/64, utilizando-se a modalidade de aplicação g1 - Aplicação Direta
Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do
Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social. AJ
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Art, 7° Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a
despesa por elementos de despesa, na forma do art. 15, ~ 1°, da Lei Federal nO
4,320/64,

Art 8° O Projeto de Lei Orçamentária Anual será encaminhado ao Poder
Legislativo, conforme estabelecido no ~ 5° do art. 165 da Constituição Federal, no art
87 da Lei Orgánica do Municipio e no art. 20, da Lei Federal n° 4.320164, e sera
composto de:

I -texto da Lei:
11- consolidação dos quadros orçamentários:

~ 1° Integrarão a consolidação dos quadros Orç.<Jmentários a que se
refere o inciso 11,incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso til, da lei
Federal n° 4.320/64, os seguintes quadros:

I • discriminação da legislação básica da receita e da despesa dos
orçamentos fiscal e da seguridade sociai:

11- demonstrativo da evolução da receita, por origem de arrecadação,
em atendimento ao disposto no art, 12 da LC nO101/2000:

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°, inciso 11,da LC nO101/2000:

IV - demonstrativo das receitas por origem e das despesas por grupo de
natureza de despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme art. 165,
~ 5°, lIi, da Constituição Federal:

V - demonstrativo da receita e planos de aplicação dos Fundos
Especiais de que trata o art. 2°, ~ 2°, I, da lei Federal nO4.320/64:

VI - demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento
com as metas fiscais estabeiecidas na lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo
com O art. 5°, inciso I, da lC nO101/2000;

VII - demonstrativo da fixação da despesa com pessoal e encargos
sociais, para os Poderes Executivo e legislativo, confrontando a sua totalização com
a receita corrente liquida prevista, nos termos dos artigos 19 e 20 da lC n° 101/2000,
acompanhado da memória de cálculo;

VIII - demonstrativo da previsão das aplicações de recursos na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB):

IX - demonstrativo da previsão da aplicação anual do Municipio em
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), conforme a lei Complementar nO141,
de 13 de janeiro de 2012;

X - demonstrativo das categorias de programação a serem financiadas
com recursos de operações de crédito realizadas e a realizar, com indicação da
dotação e do orçamento a que pertencem:

XI • demonstrativo do cálculo do limite máximo da despesa do Poder
legislativo, confomw o artigo 29_A da Constituição Federal. observado o disposto no
~ 2° do art. 13 desta lei:
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XII • os orçamentos de investimentos das empresas em que o Município,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital, com direito a valo, nos termos
desta Lei,

Art. 90 A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual
conterá:

1 - relato sucinto da situação econômica e financeira do Município e
projeçôes para o exercido de 2019, com destaque, se for o caso, para o
comprometimento da receita com o pagamento da dívida;

11- resumo da política econômica e social do Governo;
111- justificaliya da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e

da despesa e dos seus principais agregados, conforme dispôe o inciso I do art. 22 da
Lei Federal nO 4.320. de 1964;

IV • memória de cálculo da receita e premissas utilizadas;
V - demonstrativo da dívida fundada, assim como da evolução do

estoque da divida pública, dos últimos três anos, a situação provável no final de 2018
e a previsão para o exercicio de 2019:

VI - relação dos precatórias a serem cumpridos em 2019 com as
dotações para tal fim constantes na proposta orçamentária:

VII - relação das ações prioritárias aprovadas nas audiências públicas
realizadas na forma estabelecida pelo art. 11 desta lei, com a identificação dos
respectivos projetos, atividades ou operações especiais, bem como os valores
correspondentes.

Capitulo V - Das Diretrizes para Elaboração e Execução do
Orçamento e suas Alterações

Seção I - Das Diretrizes Gerais

Art, 10, Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão o
conjunto das receitas públicas, bem como das despesas do Poder legislativo e do
Poder Executivo. neste abrangidos seus respectivos fundos, órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituidas e mantidas pekJ
Poder Publico, 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.

Paragrafo único. Os órgãos da Administração Indireta e o Poder
legislativo encaminharão à Secretaria de Fazenda, até o dia 30 de outubro de 2018,
suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de
lei Orçamentária de 2019. observadas as disposições desta lei.

Art. 11. A elaboração e a aprovação do Orçamento para o exercicio de
2019 e a sua execução obedecerão, entre outros, ao principio da publicidade.
promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da
sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.
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9 1° Para fins de atendimento ao disposto no art. 4B, 9 1", I, da LC
nO101/2000, o Poder Executivo organizará consulta(s) pública(s} a fim de assegurar
aos cidadãos a participação na seleção das prioridades de investimentos, que terão
recursos consignados no orçamento.

9 2° A Cãmara Municipal organizará audiência(s} publica(s) para
discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e
aprovação.

9 3" Para fins de atendimento aos dispostos no 99 1° e 2", aIs)
consulta(s) pública(s) poderá(ao) ser realizada(s) conjuntamente entre os Poderes
Executivo e legislativo e, ainda, ser{em) processada(s) eletronicamente.

Ar\. 12. Os Fundos Municipais constituirão unidade orçamentária
especifica. e terão suas Receitas vinculadas a Despesas relacionadas com seus
objetivos, identificadas em Planos de Aplicação, representados nas Planilhas de
Despesas referidas no art, BO, 9 1°, inciso V, desta lei.

Parágrafo único. A administração dos Fundos Municipais será efetivada
pelo Chefe do Poder Executivo. podendo, por ato lonnal deste, e observada a
respectiva legislação pertinente, ser delegada a Secretários, servidores muniCipais ou
comissão de servidores.

Art. 13. Os estudos para definição do Orçamento da Receita deverão
observar os efeitos da alteração da legislação tributária. incentivos e beneficios fiscais
autorizados. a inflação do periodo. o crescimento econômico, a ampliação da base de
cálculo dos tributos, a sua evolução nos últimos três exercicios e a projeção para os
dois anos seguintes ao exercicio de 2019.

9 1° Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária
ao Poder legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara
Municipal os estudos e as estimativas de receitas para o exercício de 2019, inclusive
da receita ÇQITenteliquida, e as respectivas memórias de cálculo.

9 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 nO12/2017 do Tribuna! de Contas do Estado, considerar-se-á a
receita arrecadada até o último mês anterior ao prazo para a entrega da proposta
orçamentária, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

Art. 14. Constarão no projeto de lei orçamentãria reservas de
contingência, desdobradas para atender ás seguintes finalidades:

I • atender passivos ÇQntingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos relacionados no Anexo de que trata o art. 3° desta lei.

11- cobertura de créditos <Idicionais:
111 - atender ao disposto no art. 58 desta lei.
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~ 1° A reserva de contingência, de que trata o inciso I do caput, será
fixada em, no mínimo, 0,2 % (zero vírgula dois por cento) da receita corrente liquida, e
sua utilização dar-S€-8. mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

~ 2° Na hipótese de ficar demonstrado que as reservas de contingência
constituídas na forma dos incisos I e 11\do capu! não precisarão ser utilizadas para
sua finalidade, no lodo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá utilizar seu saldo
para dar cobertura a outros créditos adicionais. legalmente autorizados na forma dos
artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nO 4.320/1 964.

~ JQ A Reserva de Contingência da Unidade Gestora do Regime Próprio
de Previdência Social será constituida dos recursos que corresponderão à previsao
de seu superávit orçamentário e somente poderá ser utilizada para a cobertura de
créditos adicionais do próprio regime.

Art. 15. Observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nO 101,
de 2000, somente serão incluídos nollOS projetos na lei Orçamentária de 2019 se:

I - tiverem sido adequada e suficientemente contempladas as despesas
para conservação do patrimônio publico e para os projetos em andamento, constantes
do Anexo IV desta Lei;

11• a ação estiver compativel com o Plano Plurianual.

Parãgrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às 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 administratillOs de estimativa do impacto
orçamentário"financeiro e declaraçáo do ordenador da despesa de que trata o art. 16,
I e 11,da LC nO101/2000, quando for o caso. deverão ser inseridos no processo que
abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.

~ 1" Para efeito do disposto no art. 16, 9 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 exercicio financeiro de 2019, em cada evento, não exceda aos valores
limites para dispensa de licitação fixados nos incisos r e 11do art. 24 da Lei n"
8.666/93. conforme o caso.

9 2" No caso de despesas com pessoal e respectillOs encargos, desde
que não configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão
consideradas Irrelevantes aquelas cujo montante, no exercicio de 2019, em cada
evento, não exceda a 12 (doze) vezes o menor padrão de vencimentos.

Art. 17. A compensação de que trata o art. 17, 9 2°, da LC n° 101/2000,
quando da criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado,
podera ser reali7ada a partir do aproveitamento da margem liquida de expansã
prevista no inciso V do S z> do art. 4°, da referida Lei, desde que observados:

- ~,
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I - O limrt:e das respectivas dotações constantes da Lei Orçamentária de
2019 e de créditos adicionais:

11- os limites estabelecidos nos arts. 20, inciso 111,e 22, parágrafo unico,
da LC nO101/2000, no caso da geração de despesas com pessoal e respectivos
encargos; e

111- o valor da margem líquida de expansão constante no demonstrativo
de que trata o art. 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 LC nO10112000, deverá, no minimo.
evidenciar, em relatórios anuais os gastos das obras e dos serviços publicos, tais
como:

I - dos programas finalísticos e respectivas ações previsto no Plano
Plurianual:

11• do m' das construÇÕes e do m' das pavimentações;
111• do custo aluno/ano da educação infantil e do ensino fundamental, do

custo aluno/ano do transporte escolar e do custo aluno/ano com merenda escolar;
IV - do custo da destinação final da tonelada de lixo;
V - do custo do atendimento nas unidades de saúde, entre outros,

~ 1° O controle de custos de que trata o caput será orientado para o
estabelecimento da relação entre a despesa publica e o resultado obtido, de fonna a
priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o
acompanhamento das gestóes orçamentária, financeira e patrimonial.

~ 20 Os custos serão apurados e avaliados através das operações
orçamentárias, tomando-se por base, a comparação entre as despesas autorizadas e
liquidadas, bem como a comparação entre as metas fisicas previstas e as realizadas.

~ 3° Os relatórios referidos no capuf 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 publica na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios,
avaliar os gastos e também o cumprimento das metas físicas estabelecidas.

~ 10 Para fins de realização da audiência publica prevista caput, e em
conformidade com o art. 9°, ~ 4°, da LC nO10112000, o Poder Executivo encaminhará
ao Poder Legislativo o relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais, com
as justificatívas de eventuais desvios e indicação das medidas corretivas adotadas,

fi 2° Compfllfl ao Poder Legislativo Municipal. mediante prévio
agendamento com o Poder Executivo, convocar e coordenar a realização d
audiências publicas referidas no capul.
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Seção 11- Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade
Social

Art. 20. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações
destinadas a atender às 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 às ações e serviços públicos de saúde, nos termos da lei
Complementar nO141, de 13 de janeiro de 2012:

11- das contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Municipais, que será utilizada para despesas com encargos
previdenciários do Município:

111- de aportes financeiros de recursos do Orçamento Fiscal;
IV - das demais receitas cujas despesas integram, exclusivamente, o

orçamento referido no caput deste artigo.

Parágrafo unico. O orçamento da seguridade social será evidenciado
na forma do demonstrativo previsto no art. 8°, ~ 1°, inciso IV. desta Lei.

Seção 111• Das Diretrizes Especificas Do Orçamento de Investimento

Art. 21. O Orçamento de Investimento, previsto no inciso 11do ~ 4° do
art. 86 da Lei Orgânica, abrangerá as empresas em que o Municipio, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, ressalvado o
disposto no ~ 4° deste artigo, e dele constarão todos os investimentos realizados,
independentemente da fonte de financiamento utilizada.

~ 1" Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que
se refere este artigo com a Lei nO 6,404, de 15 de dezembro de 1976, e suas
atualizações, serão consideradas investimento, exclusivamente, as despesas com:

I - aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, excetuados os
que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da empresa ou de terceiros e
os vaiares do custo dos empréstimos contabilizados no ativo imobilizado; e

11 • benfeitorias necessàrias ã infraestrutura de serviços públicos
concedidos pelo Município.

~ 2" A despesa será discriminada nos termos do art. 5°, considerando
para as fontes de recursos a c1assiflcaçào 0495 • Recursos do Orçamento de
Investimento.

~ 3" O detalhamento das fontes de financiamento do investimento
referida neste artigo será leito de forma a evidenciar os recursos:

I • gerados pela empresa;
11• de participação no capital social;
III - de operaçOes de crédito junto a instituições financeiras; e
IV - de outras operações de longo prazo.
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~ 4° A programação dos investimentos à 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 Orçamento de
Investimento as normas gerais da Lei no 4.320, de 1964, no que conceme a regime
contãbil, execução do orçamento e demonstrações contábeis.

~ 6° Excetua-se do disposto no ~ 5° a aplicaçâo, no que couber, dos
arts. 109 e 110 da Lei nO4.320, 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 receita prevista em metas bimestrais de arrecadaçâo. 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 exercicio anterior, de forma a
restabelecer equilíbrio.

~ 1° O ato referido no capul deste artigo e os que o modificarem conterá:
I - metas quadrimestrais para o resultado primário acima da linha, que

servirão de parâmetro para a avaliação de que trata o art. 9", ~ 40 da lC nO10112000;
11 • metas bimestrais de realização de receitas. em atendimento ao

disposto no art. 13 da LC nO 101/2000, discriminadas, no minimo, por origem,
identificando-se separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e
à sonegação fiscal e da cobrança da divida ativa;

111• cronograma de desembolso mensal de despesas, por órgão e
unidade orçamentária,

~ 2° Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais,
precatórios e sentenças judiciais, o cronograma de desembolso do Poder Legislativo
terá, como referencial, o repasse previsto no art. 168 da Constituição Federal, na
forma de duodécimos.

Art. 23. Na execução do orçamento, verificadO que Ocomportamento da
receita ordinária podera afetar o cumprimento das metas de resultados primário e
nominal, e observado o disposto no S 2° do art. 2° desta Lei, os Poderes Executivo e
Legislativo, de forma proporcional as 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 e){traordinárias, como transferências voluntárias, operações
crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos;
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11• obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada,
111- aquisição de combustíveis e derivados, destinada á frota de

veiculos, exceto dos setores de educação e saude;
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das

diversas atividades;
V. diárias de viagem;
VI • festividades, homenagens, recepções e demais eventos da mesma

natureza;
VII - despesas com publicidade institucional;
VIII - horas extras.

li 1° Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação
para implementaçâo ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação
financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício de 2018, observada a vinculação de recursos,

li 2° Não serão objeto de limitação de empenho'
I - despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais, nos

termos do \} 2" do art. 9° da LC nO101/2000 e do art. 28 da Lei Complementar Federal
n.o 141, de 13 de janeiro de 2012;

11- 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 Alienaçâo de bens,
observado o disposto no art. 24 desta Lei.

9 3" Na hipótese de ocorrência do disposto no capu! deste artigo, o
Poder Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que lhe caberá tomar
indisponivel para empenho e movimentação financeira.

9 4" Os Chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo deverão
divulgar, em ato próprio, os ajustes processados, que será discriminado, no minimo,
por unidade orçamentária.

9 5° Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição
se fará obedecendo ao disposto no art. 9°, 9 1°, da LC nO101/2000.

9 6° Na ocorrência de calamidade pública, reconhecida na forma da lei,
serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação 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 a programação financeira, será repassado
atô o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária especifica, indicad
pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.
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~ 1° No caso da limitação de empenhos e movimentação financeira.
observado o disposto no ~3° do art. 22 desta Lei, o repasse financeiro de que trata o
caput será reduzido na mesma proporção.

~ 2° Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos
orçamentários que venham a ser arrecadadas através do Poder Legislativo, serão
contabilizados como receita pelo Poder Executivo, tendo como contrapartida o
repasse referido no capul deste artigo.

~ 3" Ao final do exercicio financeiro de 2019, o saldo de recursos
financeiros porventura existentes na Câmara, será devolvido ao Poder Executivo, livre
de quaisquer vinculações. deduzidos os valores correspondentes ao saldo das
obrigações a pagar, nelas incluidos os restos a pagar do Poder Legislativo;

~ 4" O eventual saldo de recursos financeiros que não for devolvido no
prazo estabelecido no parágrafo anterior, sera devidamente registrado na
contabilidade e considerado como antecipação de repasse do exercicio financeiro de
2020.

Arl 25. Os projetos, atividades e operações especiais previstos na Lei
Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, que dependam de recursos oriundos
de transferências \/Oluntárias. operações de crédito, alienação 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 operações
de crédito, considerar-se-a garantido o ingresso no fluxo de caixa, a partir da
assinatura do respectivo convéniO, contrato ou instrumento congênere, bem como na
assinatura dos correspondentes aditamentos da 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 identificara com
codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma a permitir o
adequado controle da execução dos recursos mencionados no capuf deste artigo.

Art. 26. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada
e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-Ia, sendo vedada a
adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem observar a
referida disponibilidade

~ 1" Enquanto não aprovada a lei Orçamentaria de 2019, os valores
consignados no respectivo Projeto de lei poderão ser utilizados para demonstrar,
quando exigivel, a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna
da licitação.
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~ 2~A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos á gestão
orçamentário-financeira, independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das
responsabilidades e demais consequéncias ad\IÍndas da inobservância do disposto no
capu! deste artigo.

~ 3~ A realização de atos de gestão orçamentária, financeira e
patrimonial. após 31 de dezembro de 2019, relativos ao exercicio findo, não sera
permitida, exceto ajustes para fins de elaboração das demonstrações contábeis, os
quais deverão ocorrer até o trigésimo dia de seu encerramento.

Art. 27, Para efeito do disposto no li 1~do ar!. 1° e do ar!. 42 da LC nO
101/2000, considera-se contraída a obrigação, e exigível o empenho da despesa
correspondente. no momento da formalização do contrato administrativo ou
instrumento congênere,

Paragrafo único, No caso de despesas relativas à obras e prestação de
serviços, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos
devam ser realizados no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Seção V • Das Diretrizes sobre Alterações da Lei Orçamentária

Art, 28, A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da
existéncia de recursos disponíveis para a despesa, nos termos da Lei Federal n"
4.320/64

~ 1~A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, li 3~,
da Lei Federal n~4.320/64, será realizada por fonte de recursos para fins de abertura
de créditos adicionais. conforme exigência contida no art. 8~, parágrafo único, da LC
n~101/2000.

li 2~ Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 2019 para
pagamento de precatórios somente poderão ser cancelados para a abertura de
créditos suplementares ou especiais para finalidades diversas mediante autoriZação
legislativa específica.

9 3~ Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de
arrecadação ou à conta de receitas não previstas no orçamento, as exposições de
motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício,
comparando-as com as estimativas constantes na Lei Orçamentária, a identificação
das parcelas já utilizadas em créditos adicionais, abertos ou cujos projetos se
encontrem em tramitação,

9 4~ Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de superávit
financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a:

I_superávit financeiro do exercício de 2018, por fonte de recursos;
11_créditos especiais e extraordinários reabertos no exercício de 2019;
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Art. 30. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme
disposto no art, 167,92°, da Constituição Federal, será efetivada, quando necessária,
até 30 de abril de 2019.

111• valores já utilizados em créditos adicionais, abertos ou em

IV - saldo atualizado do superavit financeiro disponivel, por fonte de

Art 32, As fontes de recursos e as modalidades de aplicação da
despesa. aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser
modificadas, justificadamente. para atender às necessidades de execução, por meio
de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica

Parágrafo unico, 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.

Art. 31, O Poder Executivo poderá, mediante Deçreto, transpor,
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos adicionais, em decorrência da
extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos
e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a
estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no
art. 6° desta Lei.

Parágrafo único. Caso seja necessário, a codificação da programação
objeto da reabertura dos créditos especiais e extraordinários poderá ser adequada á
constante da Lei Orçamentária de 2019. desde que não haja alteração da finalidade
das ações orçamentárias.

~ 6° Os projetos de lei relativos a créditos suplementares ou especiais
solicitados pelo Poder Legislativo. com indicação de recursos de redução de dotações
do próprio poder, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 15
(Quinze) dias, a contar do recebimento da solicitação,

Art. 29. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de créditos
suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2019, com indicação de recursos
compensatórios do próprio órgão, nos termos do art. 43, 9 1°, inciso 111,da Lei Federal
nO4.320/1964, proceder-se-a por ato do Presidente da Câmara dos Vereadores,

~ 5° Considera-se superávit financeiro do exercício anterior, para fins do
92° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64, os recursos que forem disponibilizados a
partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2019, obedecida a
fonte de recursos correspondente.

recursos.

tramitação:



operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos elou
modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica no caso da
necessidade de alterações de codificações ou denominações das classificações
orçamentárias, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal, ou para
adequação à classificação vigente, desde que não impliquem em mudança de valores
e de finalidade da programação.

Seção VI - Da Destinação de Recursos Públicos a Pessoas Fisicas e
Juridicas

Subseção I " Das Subvenções Econômicas

Art. 33. A destinaçao de recursos para equalização de encargos
financeiros ou de preços, o pagamento de bonificações 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
nÇ 101/2000.

~ 1° Em atendimento ao disposto no art. 19 da Lei Federal n"
4.320/1964, a destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos de
que trata o caplJt somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas,
sendo vedada a transferência a título de contribuições ou auxílios para despesas de
capital.

~ 2" As transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que
trata o "caput" deste artigo, serão executadas na modalidade de aplicação "60 -
Transferências a InstituiÇàes Privadas com fins lucrativos" e no elemento de despesa
"45 - Subvenções Econômicas".

Art. 34. No caso das pessoas fisicas, a ajuda financeira referida art. 26
da Lei Complementar nO101/2000 sera efetivada exclusivamente por meio de
programas instituidos nas áreas de assistência social, saude, educação, cultura.
desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e politica habitacional. nos termos
da legislação especifica

Subseção 11- Das Subvenções Sociais

Art 35, A transferência de recursos a título de subvenÇÕessociais, nos
termos dos arts. 12, 9 3°, I, 16 e 17 da Lei Federal n2 4.320/1964, atenderá as
entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza
continuada nas áreas de cultura, aSSistênciasocial, salide e educação.

Subseção 111- Das Contribuições Correntes e de Capital
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Art. 36, A transferência de recursos a titulo de contribuição corrente
somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham uma das
seguintes condições:

I - estejam autorizadas em lei que identifique expressamente a entidade
beneficiária;

11-estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária de 2019: ou
111 • sejam selecionadas para execução, em parceria com a

Administração Publica Municipal, de atividades ou projetos que contribuam
diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano
Plurianual.

Pariigrafo único. No caso dos incisos I e 11do caput, a transferência
dependerá da formalização do ajuste, observadas as exigências legais aplicáveis à
espécie.

Art, 37. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins
lucrativos, a titulo de contribuições de capital, fica condicionada a autorização em lei
especial anterior de que trata o art. 12, ~ 6~, da Lei Federal n2- 4.320/1964.

Subseção IV - Dos Auxílios

A.rt. 38. A transferência de recursos a titulo de auxilias, previstos no art.
12. S 62, da Lei Federal nº 4.320/1964, somente poderá ser realizada para entidades
privadas sem fins lucrativos que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao publico e voltadas para a
educação básica;

11- para o desenvolvimento de programas voltados a manutenção e
preservação do Meio Ambiente;

111- voltadas a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao
público, prestadas por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como
entidades beneficentes de assistência social na área de saúde;

IV • qualificadas como Organizações Sociais - OS, com contrato de
gestão celebrado com o Poder Público Municipal. de acordo com a Lei Municipal nº
8.345/2018, para fomento e execução de atividades dirigidas às areas de saúde, de
cultura e de esportes, lazer e recreação, de acordo com o programa de trabalho
proposto, as metas a serem atingidas e os prazos de execução previstos;

V - destinada a atender, assegurar e a promover o exercicio dos direitos
e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua habilitação,
reabilitação e integração social e cidadania, nos termos da Lei nº 13.146/2015;

VI - constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas
exclusivamente por pessoas fisicas em situação de risco social, reconhecidas pelo
poder público como catadores de materiais recicláveis e/ou reutilizáveis, cujas ações
estejam contempladas no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de
que traIa a Lei rf-12.305/2010, regulamentada pelo Decreto Federal n~ 7.404/2010; e

VII - voltadas ao atendimento direto e gratuito ao público na área d
assistência social que:

W'HW."",lUi oh<>.".gov .b,
Avenida FI""", do Cunoa, n' 1264, ConllO

h"'!o",,: 15413331.2699 I e-mail: prora~ura@oa ••.••nh<>.••. !I..v_b.



------ -

a) se destinem a pessoas idosas. crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social, risco pessoal e social;

b) sejam voltadas ao atendimento de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, violação de direito ou diretamente alcançadas por programas e
ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda;

Parágrafo único. No caso do inciso I, a transferência de recursos
públicos deve ser obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão da
oferta pública na respectiva etapa e modalidade de educação.

Subseção V. Das Disposições Gerais para Destinação de Recursos
Publicas para Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 39. Sem prejuízo das demais disposições contidas nesta seçâo, a
transferência de recursos prevista na Lei Federal n9 4.320/1964, a entidade privada
sem fins lucrativos, dependerá ainda de'

I - execução da despesa na modalidade de aplicação "50 -
Transferências a InstituiçOes Privadas sem fins lucrativos" e nos elementos de
despesa "41 - Contribuições., "42 - Auxilio' ou "43 • SubvençOes Sociais";

11- estar regularmente constituida, assim considerado:
a) no minimo 01 (um) ano de existênCia, com cadastro ativo,

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ, admitida a
redução deste prazo por autorização legislativa especifica na hipótese de nenhuma
pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos atingi-lo:

b) tenha escrituração de acordo com os principios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade:

111- 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) anos, exceto se a apreciação das contas estiver pendente de
decisão sobre recurso com efeito suspensivo, for sanada a irregularidade ou quitados
os débitos ou reconsiderada a decisão pela rejeição

V - não ter como dirigente pessoa que:
a) seja membro de Poder, órgão ou entidade da Administração Pública

Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos c6njuges ou companheiros, bem
como parentes em linha reta, 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 nº 64, 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 par Tribunal
ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel, nos
últimos 8 (oito) anos;

d) tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o
exerclcio de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar
inabilitaÇãO:
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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 - fonnalização de processo administrativo, no qual fiquem
demonstrados formalmente o cumprimento das exigências legais em razão do regime
juridico aplicável à espécie, além da emissão de pareceres do órgão técnico da
Administração Pública e do órgão de assessoria ou consultoria juridica da
Administração Pública acerca da possibilidade de celebração da parceria_

Parágrafo único. Caberá a Administração verificar e declarar a
implementação das condições previstas neste artigo e demais requisitos
estabelecidos nesta seção, comunicando à Unidade Central de Controle Interno
eventuais irregularidades verificadas.

Art. 40. ~ necessária a contrapartida para as transferências previstas na
lonna de subvenções, auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por meio de
recursos financeiros ou de bens ou serviços economicamente mensuráveis, cuja
expressão monetãria será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou
de fomento.

Art. 41, As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos
municipais, a qualquer titulo, sujeitar-se-âo à fiscalização da Administração Pública e
dos conselhos de politicas públicas setoriais, com a finalidade de verificar o
cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Paragrafo (mico, Enquanto vigentes os respectivos convênios, termos
de parceria, contratos ou instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar
e manter atualizadas na internet relação das entidades privadas beneficiadas com
recursos de subvenções, contribuições e auxílios, contendo, pelo menos:

1- nome e CNPJ da entidade;
11- nome, função e CPF dos dirigentes;
111- área de atuação;
IV - endereço da sede;
V - data, objeto, valor e numero do convênio, tenno de parceria, contrato

ou instrumento congênere;
VI - valores transferidos e respectivas datas_

Art. 42. Não serão consideradas subvenções, auxilias ou contribuições,
o rateio das despesas decorrentes da participação do Municipio em Consórcios
Públicos instituído nos termos da Lei Faderal nO 11,107/2005.

Art. 43. As transferências de recursos de que trata esta Seção serão
feitas por intermédio de instituição financeira oficial determinada pela Administraçao
Publica, devendo a nota de empenho ser emitida até a data da assinatura do
respectivo convênio, tenno de parceria, ajuste ou instrumento congênere, observado
o princípio da competência da despesa, previsto no art. 50, inciso li, da Le'
Complementar n2 101/2000.
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Art. 44. Toda movimentação de recursos relativos às subvenções,
contribuições e auxilios de que trata esta Seção, por parte das entidades
beneficiarias, somente sera realizada observando-se os seguintes preceitos:

I - depósito e movimentação em conta bancária específica para cada
instrumento de transferência:

11• desembolsos mediante documento bancário, por meio do qual se
faça crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de serviços.

Paragrafo unico. Em sendo tonnalmente demonstrada a
impossibilidade de pagamento de fornecedores ou prestadores de serviços mediante
transferêncía bancária, o convênio, o tenno de parceria, o ajuste ou instrumento
congênere 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.

Seção VII - Dos Empréstimos, Financiamentos e Refinanciamentos

Art. 45. Observado o disposto no art, 27 da LC nO 101/2000, a
concessão de empréstimos e financiamentos destinados a pessoas fisicas e jurídicas
fica condicionada ao pagamento de juros não inferiores a 6% (seis por cento) ao ano.
ou ao custo de captação e também as seguintes exigências:

I • concessão através de fundo rotativo ou programa governamental
específico;

11- pré-seleção e aprovação dos beneficiários pelo Poder Publico:
111• fonnalização de contrato:
IV - assunção. pelo mutuário. dos encargos financeiros. eventuais

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

li 1" No caso das pessoas juridicas, serão consideradas como
prioritárias. para a concessão de empréstimos ou financiamentos, as empresas Que:

I • desenvolvam projetos de responsabilidade socioambiental:
11- integrem as cadeias produtivas locais:
111- empreguem pessoas com deficiência em proporção superior a

exigida no art. 110 da Lei Federal n° 8.213, de 24 de julho de 1991:
IV. adotem políticas de participação dos trabalhadores nos lucros;

li 1!' Através de lei especifica, poderá ser concedido subsidio para o
pagamento dos empréstimos e financiamentos de que trata o caput deste artigo;

li 3° As prorrogações e composiÇÕes de dividas decorrentes de
empréstimos. financiamentos e refinanciamentos concedidos com recursos do
Município dependem de autorização expressa em lei especifica.
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Capitulo VI. Das Disposições Relativas à Dívida Publica Municipal

Art. 46. A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da
dívida pública municipal, nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a
previdência social.

Art. 47. O projeto de Lei Orçamentária somente poderá incluir, na
composição da receita total do Municipio, recursos provenientes de operaçàes de
credito já contratadas ou autorizadas pelo Ministério da Fazenda, respeitados os
limites estabelecidos no artigo 167, inciso UI. da Constituição Federal e em Resolução
do Senado Federal.

Capítulo VII • Das Disposições Relativas às Despesas com
Pessoal e Encargos Sociais

Art. 48. No exercício de 2019, as despesas globais com pessoal e
encargos sociais do Município. dos Poderes Executivo e Legislativo. compreendidas
as entidades mencionadas no art, 10 dessa Lei. deverào obedecer às disposições da
LC nO 101/2000,

~ 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 2018, compatibilizada com as
despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, o crescimento
vegetativo, e o disposto no art. 51 desta Lei.

~ 2° A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos
municipais e do subsidio de que trata o 9 4° do art, 39 da Constituição Federal, levará
em conta, tanto quanto possível, a variação do poder aquisitivo da moeda nacional,
segundo indices oficiais.

Art. 49. Para fins dos limites previstos no art, 19, inciso 111,alíneas "a" e
"b" da LC nO10112000. o cálculo das despesas com pessoal dos poderes executivo e
legislativo deverá observar as prescrições da Instrução Normativa na 1212017 do
Tribunal de Contas do Estado, ou a norma que ihe for superveniente,

Art. 50. Para fins de atendimento ao disposto no art, 39, 9 60 da
Constituição Federai, até 30 dias antes do prazo previsto para envio do Projeto de Lei
Orçamentária ao Poder legislativo, o Poder Executivo publicará os valores do
subsidio e da remuneraçào dos cargos e empregos públicos,

Parágrafo único, O Poder legislativo, observara o cumprimento do
disposto neste artigo, mediante ato da mesa diretora da Câmara Municipal. A
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Art. 51. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de
quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169. S 1°, da Constituição Federal,
desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos
20 e 22, parágrafo unico, da LC nO101/2000, e cumpridas as exigências pre','istas nos
artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado para:

I • conceder vantagens e aumentar a remuneração de servidores;
11- criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;
111- prover cargos efetivos, mediante concurso publico, bem como

efetuar contratações por tempo determinado para atender á necessidade temporária
de excepcional interesse publico, respeitada a legislação municipal ','igente;

IV - prover cargos em comissão e funções de confiança;
V . melhorar a qualidade do serviço publico mediante a ','alorização do

servidor municipal, reconhecendo a função sociai do seu trabalho;
VI . proporcionar o desen','ol','imento 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 à saude, alimentação, transporte, segurança no
trabalho e justa remuneraçào.

9 1° No caso dos incisos I, 11,111e IV além dos requisitos estabelecidos
no capuf deste artigo, os projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposição de
motivos, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da LC n' 101/2000, as seguintes
informações:

I . estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercicio em que
devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, especificando-se os valores a serem
acrescidos e o seu acréscimo percentual em relação á Receita Corrente Liquida
estimada;

11 • declaração do ordenador de despesas de que há adequação
orçamentária e financeira e compatibilidade com esta Lei e com o Piano Plurianual,
devendo ser indicadas as naturezas das despesas e os programas de trabalho da Lei
Orçamentária Anual que contenha as dotações orçamentárias, detalhando os valores
já utilizados e os saldos remanescentes,

9 2' No caso de provimento de cargos, sal','o quando ocorrer dentro de 4
(quatro) 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.

9 3" No caso de aumento de despesas com pessoal do Poder
Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e
29-A da Constituição Federal.
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~ 40 Ficam dispensados, da estimativa de impacto orçamentário e
financeiro, atos de concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de
caráter meramente declaratório.

Art. 52. 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 Legislativo, a contratação de horas.extras somente poderá ocorrer
quando destinada ao atendimento de situações emergenciais, de risco ou prejuízo
para a população, tais como:

1- as situações de emergência ou de calamidade pública:
11- as situações de risco iminente à segurança de pessoas ou bens:
UI - a relação custo-beneficio se revelar mais favorável em relação a

outra altemativa possiveL

Parãgrafo único. A autorização para a realização de serviço
extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas neste
artigo, observará regulamento especifico.

Capitulo VIII- Das Alterações na Legislação Tributária

Art. 53. As receitas serão estimadas e discriminadas:
I - considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do

projeto de lei orçamentária á Câmara Municipal;
11- considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação

tributária. resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data
de apresentação da proposta orçamentária de 2019, especialmente sobre:

a) atualização da planta genérica de valores do Municipio:
b) revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto

Predial e Territorial Urbano. suas aliquotas, forma de cálculo, condições de
pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse
imposto:

c) revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefrnição dos limites
da zona urbana municipal:

d) revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza:

e) revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter
Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis:

f) instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo
exercicio do poder de polícia:

g) revisão das isenções tributárias, para atender ao interesse público e à
justiça social,

h) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social. cuja
necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial:

i) demais incentivos e beneficios fiscais.
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Art. 54. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso
11do art. 53, ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos
recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustas
necessários na programação da despesa, mediante Decreto.

Art. 55. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou
ampliar incentivos ou beneficios fiscais de natureza tributária ou não tributária 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 beneficios ser
considerados nos cálculos do orçamento da receita.

S 1° A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tribulária
ou não tributária, não considerado na estimativa da receita orçamentária. dependerá
da realização do estudo do impacto orçamentário e financeiro e somente entrará 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;

b) cancelamento, durante o periodo em que vigorar o beneficio, de
despesas em valor equivalente.

~ 20 Podera ser considerado como aumento permanente de receita. para
efeito do disposto neste artigo, o acréscimo que for observado na arrecadação dos
tributos que são objeto de transferência constitucíonal, com base nos artigos 158 e
159 da Constituição Federal. em percentual que supere a variação do indice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo calculado pela Fundação Inslituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.

9 3G Não se sujeitam as regras do 910:
I • a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia

apresentados com base na legislação municipal preexistente;
11- proposições de incentivos ou beneficios fiscais de natureza tributária

ou não tribulária cujo impacto seja irrelevante. assim considerado o limite de 0.05 %
da Receita Corrente Líquida realizada no exerclcio de 2018.

Art. 56. Conforme permissivo do art. 172, inciso 111,da Lei Federal n'
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e o inciso li, do 93° do
art. 14, da Lei Complementar nO 101/2000, os créditos tributários lançados e não
arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores
ao crédilo tributário, poderão ser cancelados, mediante autorizaçâo em lei, não se
constituindo como renúncia de receita.

Capitulo X. Das Disposições Gerais

Art. 57. Para fins de atendimento ao disposto no art. 62 da LC nO
101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes elou
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contratos, para o custeio de despesas de competência da União elou Estado,
e>;clusivamente para o atendimento de programas de:

1• segurança pública;
11- justiça eleitoral;
111.fiscalizaçào sanitária, tributária e ambiental;
IV - educação;
V - cu~ura;
Vl- saúde;
VlI - assistênCia social;
VIII • agricultura;
IX • meio ambiente;
X - alistamento militar,
XI • execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-

social;
XII - defenSoria pública;
XIII • ações de cobrança de dívida ativa.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual. ou seus créditos adicionais,
deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das
despesas de que trata o capuf deste artigo.

Art. 58. As emendas ao projeto de lei orçamenlaria ou aos projetos de
lei que a modifiquem deverão ser compativeis com os programas e objetivos da lei nO
8.234/2017 - Plano Plurianual 2018/2021 e com as diretrizes, disposições, prioridades
e metas desta lei.

91° Não serão admitidas, com a ressalva do inciso 111do 9 3° do art, 166
da Constituição Federal, as emendas que incidam sobre:

a) pessoal e encargos sociais e
b) serviço da dívida.

9:ZO Para fins do disposto no S 3", inciso I, do art, 166 da Constituição,
serão consideradas incompatíveis com esta lei:

I - as emendas que acarretem a aplicaçào de recursos abaixo dos limites
constitucionais mínimos previstos para os gastos com a manutençào e
desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde:

11 - as emendas que não preservem as dotações destinadas ao
pagamento de sentenças judiciais:

111- as emendas que reduzam o montante de dotações suportadas por
recursos oriundos de transferências legais ou voluntárias da União e do Estado,
alienação de bens e operações de crédito;

9 JO Para fins do disposto no art, 166, S 8°, da Constituição Federal,
serão levados à reserva de contingência referida no inciso 11do art. 14 os recursos
que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto da Lei Orçamentária
Anual de 2019, ficarem sem despesas correspondentes .
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Art. 59. Por meio da Secretaria Municipal de Fazenda. o Poder
Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças.
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, relativas a informações
quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise da
proposta orçamentária.

Art. 60. Em consonância com o que dispõe o S 5" do art. 166 da
Constituição Federal, poderá o Prefeito enviar Mensagem á Câmara Municipal para
propor modificações aos projetos de lei orçamentária enquanto não estiver concluida
a votação da parte cuja alteração é proposta,

Art. 61. Se o projeto de lei orçamentária nâo for aprovado até 31 de
dezembro de 2018, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei
orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico
correspondente 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.

S 1° Excetuam-se do disposto no capu/ deste artigo as despesas
correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como aquelas
relativas ao serviço da divida, amortizaçâo, precatórios judiciais e despesas ã conta
de recursos legalmente vinculados á educação, saúde e assistência social, que serão
executadas segundo suas necessidades especificas e a efetiva disponibilidade de
recursos.

S 2° Não será interrompido o processamento de despesas com obras em
andamento.

Art. 62. Para fins de atendimento ao 811. 6° da Lei Municipal nO
8,234/2018, ficam incluídos, excluidos elou alterados as ações, produtos e metas no
Plano Plurianual, apropriando-se aos respectivos programas. as modificações
conseqüentes constantes no Anexo 111desta Lei,

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

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2018.

[)s/[)[)V

-.-.co,uinho.B,gov,b.-
Av.nic!l Fio," d. Cunh'. n' \2&4. C.nlrc

Telefo"", 154) 3331-269\11....".11: J>I'1IloUura@cOfuinho.B.9"v.b.-
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Ancxo I - Meta. Fi.cai.
(Art.4', ~ 1', ~ 2', da Lei Cllmplement>lrn' 101. de 4 de maio de 2000)

Inlroduç;lo

A Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, estabelece, em seu artigo 4", que integrará
o projeto de lei de diretrizes orçamentária. O Anexo <le MeW Fl.cai •. Em cumprimcnto a
e.sadetermJnação legaL o referido Anexo indui os seguintes demonstrativos:

a) AvaI13~;iodo cumprimentu das metas relativas a 2017;

b) Metas anuais, em valores correntes e constantes, relativa. aos resultados nominal e primário e
montante da divida, instruído com memória e metodologia de d,lculo que justifiquem os resultados
pretendidos, evidenciando a consiSlência das metas com as premissas e os objetivos da polltica
econômica nacional;

cJ Margem de e"Pansão da. despesas úbrigatúri •••de caráter continuado

d) Evolução do patrimÔnio líquido, tambêm nos últimos três exercicios, destacando a origem e li
aplicação dos recursos nbtidos com a alienação de ativos;

e) Avaliação de projeções atuariais; e

f) Demonstrativo d~ estim~tiva e compensação da renúncia de receita.
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Anexo [- Metas Fiscais
[Art.4", ~ 1', ~ 2', d. LeiComplementar n" la I. de 4 de maio de 20110)

Demonstrativo das MetasAnuals
IArt. 4', ~ 10daLeiComplem~ntar o' 101, de 1 de maio d. 2000}

o Demonstrativo d€ Meras Anua;s objetiva e,tabelecer as metas para omenio compreendendo
o ano de vigência da LDO" os do~ subsequente., abrangendo a Receita e Despe •• Total. Receitas Não
Financeiras. Despe",s Não Financeiras, Resultddo Primário, Resultado Nominal e Olvida Pública.
visando atender a disposição contida llO art. 4", ~ 1° da l..RF,As metas prevl>rns para o período de
2019 a 2021 são demonstradas na tabela abaixo:

11 l(utF ar'l.4' !!l'),~ -/lelll""""" ~ . • ,." '",. 2.".~ .~ .~
05POOFlU.çAO ". ",.•. '1""") ,- ,- '" ,- ••••• '""' •••••• r.) -- •••••• _ (lo] _ ..

" """_,,,r<1 -- ",'li••• ••• •i••

.,~ >lU<UOO :''''70,,,"' m,'" m,7>'_ >OLI""" no;,. '-1•.•• 0.000 zo.." ••"'" m,'"
",,""""'[I) ZO~a"" '",'"''''' ''',"" "',"'~"" ,,,.,.,.'" "10,,,", :'1.603.0'" ,. •••6lUO' '00,'"

~

,,~ , ••.•• '.'""0 ,.•.,.•.••, tolO" "',''','''''' ,,,anO!. 101'>"',,",'lO""" ,"S"Il.M' 'OOS"~" lO''''.''''' ,"',m,,,' lO"' •• ,••.-.,,,,, "l1I7.210 '.~,OU"'"'" "'.m.o41 "ffi
"'do''''''''''(' , 'L"U,," '1.'''"''' ,~"-"'.000 ',,-,;\.S" ., ,'--""'- " .••••..••1 '.'"--~ ,~oo•.,," ,u.,~" 'ffi ••.m"" ' •.•••..• 11 ., '"''"'.,,' 13.300,_ ,~

"'."'" """"'" ~ 'U'",''' '''''•.", '.'" 13.m.'/' lU""'" ,~u.••un l~"~'".~
Co••••••••• L1._ {1"62."'1 (",,,"l.2"1 o,a. [10.'1'->-11' I (".71""11 .)','''' ("."".'.') (","~"').'.,''''

"'"'"""'" Ad••••••••••" (IV) . . o~ . . 0,0,. . "'•••_ "",••••••• M . 0,0" . ,~ ',0'"'
__ '" ""'" 'P>(V[]' ~'1- (V) . .~ .~. . -

As recpilas primárias correspondern à> receitas fiscais liquidas. r"~ultantf's do somalóril> das
receitas cnr...,mes e de c.pital, cxcluldas as receitas d~ aplicações financeira, Uuros de títulos de
renda. remuneração de depósitos e Ol.llrns receitas de valores mobiliári(ls), operaç{}<!Sde crédito,
~morti>.açãu de empróstimos e alienação de ativos;

As despesas primárlas corre'polldem ao total da despesa orçamentária deduzida. as despe,as
COmjuros C amortização da divida. aql,í,ição de títulos de capital integralizado e as despesas ,om
conce.<são de empréstimo, com retorno garantido.

Já resultado primário corresponde ol diferen\-'3 entre as receitas primánal e despesas primárias
evidenciando Oesforço fiscal do Município;

o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dividJ fiscallílluida em
31 de de1.embro d~ determinado JllO em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior:
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Anex(li- Melas Fiscais
(Art. 4". ~ I', ~ Z', d~ LeiC(lmplementor n' 101,de 4 de maio d. ZOOO)

A divida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da
Federação, indusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude dc leis. COIll.r.'llOS,
COnvênios Ou tratados; as assumidas em virtude da r.alí~ação de operaçiies de crédito para
amortl~ação em prazn superior a doze Illeses ou que. embora de prazo inferior a uuze me,es. tenham
constado Como rereitas no orçamento; du. precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de ZOOO
e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluldos;

Por fim. a divida Consolidada Liquida _ DCL _ cnrrespande 11divida pública ooru;oJidada.
deduzidos os valores que compreendem O ativo dispon;vel e os haveres financeiro" líquidos do.
Restos li Pagar Proce .••ados.

Os par~mctros macroeconômicos utilizados oa elaboração da, estimativas constantes no
Anexo de Metas Fiscais foram os ,"guiotes:

F~n"', HancoC.ntnl/Forn. _ R.I.l>lrlo do Morta"" (27/07{2018)

Indl""' •• lO16 2011 201~ 2Dl~ l020 lU21

!NFl.\cAoMtOJAANU~L (IHA) 6.29'1> l,92'1> UI" 4,'D\Oo 4.0""" ',0","~
VARJAtAODO PIS -],""lI D.S)" UOIó l,SOlO, ,,~ ,,~

r"'C.I~1W SeI",(Mldillelo"""') n7S'I> 10,18'10 MO'!> 8.00% "- "-, T••• doCimblo l,H '" 3,70 ',70 '." ],7l

Em relação ao estoque da divIda, esse corrcsponde a posição em dezembro de cada exercido.
consider.lndo a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas nO respectivo período,
e,tando os valores evidenciados abaixo:

Tab.ta Z - D.mon5tlõlllvo da EV<lluç;inda lllvtd.a. R•• uJtadn N.mlnal

~" UI' ~" o"' •...,. >.o:",..._ ..
_("I0I<o .-.....\~..-~~- ,,~_ ....•.. _. .- .~"~'I"AOON<U"O,,"' (lJ ,>54 •.••••.« lJ.m.'lO," lH."-OOO.OO 14.''''''1<] 1],"".'1'.1' ",..,--,,~,.

n;"•• """' •••.~ ~ ~ ~
"""'" <:00......., (O.d.",. ,.,,, __ ) 'L"•.•••,t! "''''.'''.'' ""1<10_.00 H.:".'''''' '''''''L<,•.•~ n'41."'."
, •••••••••.••• __ co•• """'''0' ~ ~ ~ ~ ~
DI''''"""",",,, •• "''':' 00 "~2l.ZO'l_" 3l.''''-50','' •••••••••••• ]L""m," ] •••• 1, \DO,'" 'U",,," ..,
0""" •• "" ••••• '" "'" ""'" 1'.O~"U, ,•.•.•.•",,. """'-li> '.' ,•."'-'".., " .•••.tn .•• ,3.1•••• ", ••

H"""". '.••" .,..."••••• ....,3 .•••.•• '-"",U", • ?H'l': ..,,,.•..,'" '-'01.1,,"-" L"UIOO'__ ••• ~ ',,,,,,,,,1, •• "-'Z2.6IIU," •.'?l.-,,,," ""L':l2," L•••. llO;>J '.m .• oo,'"
P~1"UONSOU",,04 UOUJOA{m.j .11\ 1"''','''.1'' ('•.•"n'•.••) (".''''=.''1 t"'~.~"',"1(.~" •••• UO) ("'""','''$0'
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Ane;lO I. Metas fis~ ••ls
[Art. 4', ~ 1', ~ 2', da Lei Complementar n' 101. de 4 de maio de 2000)

• - •
~016 2011 20'8 20,. 2020 2~21

o"" •..•, ••• do ( •.•d,to f P••• _nto>
_Io •• ~o R•.•Uud. R•• >ümad ••. ••••••••••• ~ P,"l>io

2,1 . 0""<">(6••••• e.-••••'" ••655.116.40 97Il.OS'.0• "27.04tI.7~ 101.50".0~ .
l,l. tn="ll." tx«,,, RPPS ~OS.H1,.15 1.1(>/1,081." aó .••o," 1,1,",.00.00 l.ll,,200,00 1.l0S.;!OO.OO

:u -Amorti•• "" •• E_. RPPS ~.172.He,2' 3,843.007.;6 '21'.3,1.11 L.•••1l.7"".OO 1.435.100.00 "••7,,"~.~~

A Dfvida Pública Consolidada é o montante total ~purodo da~ obrigações fll1an(eiras do
Município, inclusive a, decorrentes de emissão de titulol. assumidas em virtude de leIs, (ontr~tos,
(onvênios ou tratados, das obrigações financeiras do Munidpio, assumidas em virtude da realização
de operaçõe< de (rédito para amortização em praw <uperior a d,,,e meSeS ou que. embora de prazo
inferior a doze mese" tenhHm constado (Orno receiUs no orçamento e dos precat6rios judiciais
emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a exe(llção do orçamento em que
houverem sido incluldos.

já a Divida Consolidada Uquida ~ DCL correspundc à dívida pública consolldada menos as
deduções. que compreendem o ativo disponivel e os bavere, financeiros. Ifquidos dos Restos a Pagar
Processados, O Resuhado Suminal repr~enta a diferença entre Osaldo da divido fiscal liquida em 31
de dezembro de delerminado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

A Tabela 4 demonstra a mem6ria de cálculo do Resultado Primário e Nominal pelos Critérios
ACIMADA L1NliA. conforme a orientação atua.! do Manual dos Demonstrativos Fiscais.

'''',... "0.070
'.m,'" lO"" '"",O~OO "","'''"•...,."" , ••.• ,>.,•• ' ••. 777.••• ,.u ••.•••""' ..,.••• • ••.••• ,00.
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Anexo 1- Metas Fiscai.
(Art. 4', ~ 1', S 2', da lei Compl~ment~r n' 101.de 4 d~ maio de 2UOO)

'''0 'O" '01' ." ,.,. ""I".os•""""""""fo'_'" •.•••••••••.••1 - ~.~.• ~~ .,'.HI.oo.OO.""""0< •• ~.-1.5''''~ I.m~•• i2'~OO 1."'.,", I';~ l,m,l",4,'-2.""" ou .~ <o";x,","" ,,,,,.,, •• ,,. ,= I."" ,- ""~.~"'"OS •••u."O'" •.•""" !V."o. 'J,,!i.-4l' L•••,•••• " •. 0lIO '."",'" LU"',. '."~10.." ." ",. ,... '0'. ~Ol'I".OS' IM:'ar.o. 'A»IY'" 1"""'_ f>lm>Mo•••• ) ••••• - .~~ :,J~;;-'-'- '.1.Loo.,"'1""'" ~ •••••••• e"""""d ."~,, 'IU" 1,51»._ 'H•.", UO~'''"""..
ULZ.l-"",IlO, Jom>. ""-' do N••••• ,_

'" 000 •• '" .,
• f••••~'.' •••" •••••••••• """"'"

u;ú~50.... "O<J""'" ".<.0.""'" •.•.••""" o: "'.,n .,'--'" L"','" L"•.•.•• •.••Ul.
.rnnTAOO .0 ••'•••.•• ""' ••• LIH""I" Vl'. VlII ".•...,," ~'" 1:1••• ..- lU •••••• ,..."..•. .•.•••.•"-o,

Para dar lll~ior transparêllcia il meta de Resultado ~rimário, possibilitando IJ acompanh.amento
individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Pre~id"ncia. bem
COmo auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais foi elaborado Odemonstrati~o abaixo
que evidencia as Metas Anuais exclusivas do RPI'S:

- ,.,. ,.,. ."
••••..,"' •••••0 .~,••• %0<1. '- .- .~.~,.- .~-- Co •• ,. ••• [o'"eL) "- "_. lo/llCL1 -- --. ('/OU)• ••• ••• < •••-.;o., ro-.•••••• ••.• ,-'J)QO ••..m,." ".'" ,•...•.""" .•._." ,~'""~1.""" "''',,,," ",,,"

11« ••••••••••••• """" lO <>,"',>0' ""n""o I",,, "'''~00ll ''''',,.'''' "- OI.',"""" ••.• ,~,<> "'".••••••• 1"'01 R1'P< .<.00'-"'" "."' .•., 'U'I ••.• '"-'00 4J ••"~,,, "~"~"-,,""'.2'10 "-,,,
"" ••••• 1'nm>N ••••• (IQ ., .••~ooo ••,m.••• "- "a,a,,,,, 'U""" ,- ••~".""O ".'<1.2,. ",'"•••"''''''' "''''no VI'< [1_", .'.'l•••••• .,.."~,, .,.•" .•.••1''"' .u",'" -,~.l,lO'.ooO '~"",'" ••••••

"-MF. D~",oIlStr.iUyO I (LR', an, 4', f I') _ R•• ~I13.doPrilllárl. do RPPS
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AlIexo 1-Metas Fls.cais
(Art.i',~I", ~2', da LeiComplementarn' 10I, de 4 de maIOd. 2000)

Demonstrativo da Avaliação do Cumprimenlo das Meta.-; Fiscais do Exercicío Anterior
(Art. 4', ~ 2", incl,o I da Lei Complementar nf lO I. M" de maio de 2000)

o objetivo de,te demol\Strativo é estabelecer uma comparação entre as metas lixadas e o
resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LOO (2017), incluindo anâJise dos falores
determinantes para" alcance ou não dos va!"res estabeleddos ",m" melas, vlsando a atender o
disposto no art. 4', ~ 2", inciso I da LRF.

AMF. nomonstrativa 11tLR~ ar\. 4' 12" lociso L)
r • •

I_M••• , r",.,,, •• II.M.tas K•• " •••••• ,-•• ••
",eEClflCAçAo "RCL ""RCL

ZU,,(.) lm7(1)) V,lo, (. ) • (1).• ) •(./oJ. 100

Ilo<e,OI roOlJ 2211.500,1lOO 13J,9'" nU1E1.6SS 112,"'" (I.6Z1.3iS) -lI,7'ló

Re<.,,,, f'r"......, •• OI 213.4-58,1011 126,1" 21i-40~.~8S 126,7'10 •• 5285 0,••••

O•• p•••Total Iló.;O'U'OO lll.ll" In.176.0S0 IlU'~ [34.lll.''''l .152%

p"p", i'rlmi •••• [II) 1l •.•• ~.la~ I'o.a% 1U9'l9,2U 1I0S" (lH6U",,) _15,~

1l<.u1•• do Pr111W10(1-1'1 [B.OOZ.1~0) -I.7'!!> 17.405.171 1&;'" l5.4IJ1J7L -142.5%

~ ••• I"do ~omio" 171,73& 0,1\'0 [18,61l.O'81 .1I,0i<> (1",792,174] _I em l.8'ló
DI""" ri>b"'" Co",," ,d.>1l.l 15,ó ••.• ao 9,3" 13,1"_'"" 7.7'" (lS76 .• 10) -1&.4%

Di., •• , •••••• >dodo !.iot.,da Ó.O .• " c,•••• (18.621-0'9) _ll.lI'lI (1 •. ll1.9791 .27'15,,,,,"
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Anexo I.Metas Fiscais
(Art. ~•. ~ 1", ~ Z', d.1Lei c"mplcmcntar o" 1Dl, d_ 4 de maio de 2000)

Oemonslrativo de Metas Fiscais Atuais comparadas com as Fixadas nos Três Exercidos
Anteriores

(Art. 4', ~ 2', inciso 11da Lei Complcmcotolr o' la 1, de 4 de "",io de ZOOO)

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas p,""vis1:a.<;para o exercício da LDO(2019),
em comparaçJo com ~, esto>belecld.s para oS tr<!s exercícios anteriores (2016, 2017 e 2018). bem
como para os três seguintes (201':/. 2020 e 2021 l. referentes à Receita Total. Receita> Não Financeir~s.
Despesas Não Financeiras. Resultado Primário. Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e
Divida ConsOlidada L!quida, cumprindo. assim, a disposição contida tlOano 4". 9 2', Inciso 11,da I.RF.

Os valores relativos às prcvbões de Receitas. Despesa~ e Resultado Primário de 2016. 2017 e
2018 foram extraídos das respectivas Leis Orçamenriria. An~ais. Já os vaIOl"'~ da previsão do
Resultado Nominal, Olvida Consolidada e Olvida Consolldada Líquida, fornffi extraidos do~ respectivos
anexoS de metas fiscais,

l~ em relação às previsõcs para oSexercido, dc 2019. 2020 e 2021, os valores. a metodologia.
as premls~a~ utilizadas e a respectiva memória de cllculo são as mesmas utilizadas para o
estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrati"Q de Metas Anuais. referido no art. 2". inciso 1.
d~ Projeto de Lei de LDO,evidenciando, assim, a .ua con.i.t~ncia,

VAW'" A'lI$ÇO:S 00 •••••••••••

E5P,e",UÇoIO - V.o:"" ,... IV~" • '~"" .." ••• lO ,.,. ZOl1, , ,
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Anexo 1- ~letas Fiscais
(Art. 4', ~ lO, ~ 2', d. LeiComplementar n' 101. de 4 de maio de 2000)

Demonstrativo da Evolução do Patrim1ínio liquido
(m 4', ~ 2', inciso 111d. L"iComplementar n" 101,de 4 de JII.1iode 2000)

o presente demonstrativo visa. demonstrar a evoluçilo do Patrimônio líquido nos três
exercícios anteriores ao d. edlçiio da LUO (201 S, 2016 e 2017), cumprindo, dessa fonna, o disposto no
art. 4", ~ 2", inciso 1Jl,da LRF,

Nesse sentido, '" pr"Ciso enlatil.ar que o Munidpio segue as nonnas da Lei 4.320/64. não
apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Le; 6.404176. Assim. em vez de
.Resultado AC\lmulado., o Município utiliza a nomenclatura de .Superávit ou Déficit do Exercfc!o •.

A~W, DelllORstnltl.o IV (LRF,arU', U', in<l"" UI)

'ATRIMôNIOL m~ lO" • ZO'6 • 10.S
1'-.•t>1"",nlo 1,,1 113.21a874"O' 8MS,," '1.4SU57 " "'.~,,. 74.110,OS".6~"."'.. 0.0"% o ~~'"•.•••'1''''''' An<mnlado '1.IU,86776 1] IS 1-1.l3Z0,616U IH1'" U682,ZDI"
TOTU "0 .• 23.7.1 n 100-00 113.278Jl74 , 100.00'" 'l7.• 58.H7,.

PATlUIIIONIO ÚQUlI>I) 2017 • 2015
r.trim6nio C. ,..a 17.""'32311,44 18,62llo 1I,424,Z02_o- 0.00'11>
l1ltru,", r", ul<o, A<um.loóoo 245,734.25 3.l318.52",3 2\ la", 2.620.10'1""
ToTAL I7.lil7.50i.n 17.1163';:'••44 100.•• '" 14.•••••lli,l1

PAÚJMONIOLlQú,PO 2011 • Z015 •P'''' ••ômo '" 131.14Z,11 "' 1l1,,0',J~' " ., O''lfp, "6.10o.l, " 1l,31'!'i
11< •• "", 0.00 OOO"lo1t<>.1e.•• _m.,,", ló.8'l'l .• ll " 19,61'.142 Gl '.'!.!-"'Ii 2';.101.111 , 22-""'"ITOTAL 14ltOi1215.9B U1.142.112,47 100.00'l'0 111.502.909 80 100.00'"
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Anexo 1- Metas Fiscais
(Ar!. 4', ~ 1', ~ 2', da Lei Complementar n' 101.de 4 de m:>lodo 20(0)

Demonstrativo da Origem e Aplicaçãn dos Recurso. obtidns com a Alienação de Ativos
(Ar!. 4', ~ 2', i"cl,n lU J> LeiCnmpl.ment<lr n' 101, J. 4 de m.ioJe 2000}

o demonstrativo abaixo tNn por obj~tivo d~stacar aS orlg~n.I e as aplicações dos re<:ur.;os
obtidos, pelo Município, com a alienaç~o de ativos, ocorridos nos 3 exercfclos anteriores ao da edição
da LUO (2015, 2016 e 2017).

O, dados apresentados permitem afirmar que o Municlplo tem aplicado corretamente os
recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 41 da Leide Re.<ponsabilldadeFi.cal que prescreve que
"é ".dada a aplicação da receita de capital derlvada da alienação de bens e direitos que Integram o
patrImônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes
de previdência, geral e próprIOdos servidores públicos."

AJol~.o.,monrtrallvu V{LR~,al"l.4",fZ',lndso lll)
IU:C£ITASRf-ll.ll:ADAS '017 20'6 10,5

;AlIJO! "' ""RJlcil:rDs MT~RIOIl>SA 20iS - 21l.422..11
R~CE1TASDECAl'lTAl "AlI••••.ÇlId. ~_ /11 30,60US 70'.933.59 140.386 ••1
Al",""" •• do 1'<., Mó••",. - - 111.412,81
AI"""" •• do "n. r_ ••• ]0.6"","5 2'>8,031.1' 2l-91176

~."", ••• "to d. A~I_ '""0,,, •.• <1<AI"""" d. ~••• - - -

O~~~SAS ~XECllTAl>AS lO17 20'6 lolS

APLICA I>005 ~fCU"OSDA .tUEl<AÇAO01 ATIVoS (il) 51MIM7 21.963,15 l8.""",49 i
U~~PI:SA5Of,CAPITAL 1'''."'6.47 21,9611S 2.,%9,49
1",.",,"_ 110.• 16,41 Z\.06J.lS 2., •••• ,49
Invor<õ<>Fino"",;, •• - - -
"""ot'fuO( •••• DI•••• - -
"""~:>AS Cl>IlRENT~S!>01R~GI"E! DEPREVIO, - - -
Ilo~,moG.I".! d, P''''I''",I. _.1 -
R,~""" Propno <lo,~.",L<lo•.•• 'U"O",. - -

SA,DOFT~~NCfl"O

¥'I.'llIlI 121.495.81 6OUllO.03 114-1lJ9,S9
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Anexo I - Metas Hscais
(M4', ~ I". ~ 2', da LeIComplementar n' 101. de 4 do maio de 2000)

Avaliação da SItuação Financeira e Atuarial do RPPS
(Art. 4', ~ 2'. inoiso IV,alinea 'a' da LeiComplemenlar n' 101. de 4 de maio de 2000)

ESle demonstrativo visa a atender o estabelecido no art. 4", ~ 2", inciso IV, alinea "a', da Lei de
Responsabilidade Fiscal- LRF, Oqual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a av-.I1iaçãoda
situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores _ RPPS.

Os dados apreseotados têm como base o Anexo V - Demonstrativo uas Recelt3S e Despesas
Previdenciárias do Rl!girne Próprio de Previdência dos Servidores. publicado no Relatório Resumido
de Execução Ol'\3rnentár!a - RREO do úlUmo bimestre dos ex.erdc!os financeiros de 201S, 2016 e
2017. respectivamente. Já os resultadoS da avaliação aluarial foram apresentados conforme OAnexo
XJlt - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio dos Servidores, publicado no RItEO do
último bimeslre dos exercidos de 2017,
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Anexo 1-Metas fiscais
(ArL 4', ~ 1", ~ 2', da Lei C<lmplemenl.<lrn' 1Dl, de 4 de maio de 2000)

D~PESAS~lD~N ,1lPl'S Z.OU :~1~ t.ns
Iúll.HIIISTRA I 1.1~L010.61 984.319,81 583.50',96
"" •• r.o",,"'•• 1.1".91'170 98'."",'" ""-4".Mio.. .•. ~ ..•. 6.1Ss.", ..•.~ ~,.~,,".90
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_8.,.n<f~'Lo'. M~Lt>t . . .

R,ro.m." . . .
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O""" ~<noIkLo,P,••.•d.mç;i>-;o. .
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Anc)[o 1- Metas FIscaIs
[Ilrt. 4', j 1', j 2', da LeiCompl.mctltar n' 101, d. 4 d. m.to d. 2000)
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'"' m."''''','' '''.nu,.,'''' '}l,l!~1,"U1 ',;".7ZU70,"

f-----¥.:~ 1l.,l08.",",68 "'-'"",'.' " .".0",." lO 1.5Z~.6"'~u"
"" 1l.Jt<1'~" " 17•.'.'.'" OI .'l"'~H'" 1.""-.'6.1ç'!: _____'- 1'•.•'0.1••."" 1731".1"7." .'1.!!"'71 , '''''.1'','.7'8
'"' "'.-"""-668,11 176.0",óbM.1 .••.•• ,.000., U"'OU,,"' Oi
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Anexo 1-Melas Fiscai.
(Art. 4".~ 1". ~ Z",d, L~IComplemontar n" 101,de 4d~ main de ZOOOJ

Demon.trativo da E,UlIla!lva e Compensação da Renúncia de Rec..ita
(Art. 4", ~ Z',lnci,n Vda LeiComplement,," o' 101, d. 4 d. m.io d. ZOOO)

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objetas de renuncia fiscal
de receita., identificando ,eu. valores no. exercieio. que compreenderão o triênio a partir da vigência
da LOO e estabelecendo ainda as medidas de compensaçilo que serão adotadas. visando a dar
cumprimento ao dispo.to no art. 4". ~ Z', ineiso Vda LR~'.

Conforme disposto 110Projeto de Lei das Diretrires Orçamentárias, a estimativa de renúncia de
rec<:lta deVl.'rá estar illsenda na metodologia de cálculo da projeçâo da arrecadação efetiva dos
tributos municipais

Dessa forma, fica ob,elVado o atendimento do disposto no art. 14. I, da LRF. o qual determina
que a renúnda deve ser considerada na estimativa de receita da lei orpmentária e de que não afetar ••
•• meta. de resultados fiscais.

Consequentemente, as renúncias eontemplad •• nesse demonstrativo não precisarão ser
compe.-.sada •. pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de
e.timativa das respectivas receitas.

• •
=ous; 'R<>c••••••••1 ..~UNUA.i ••enTA''''''''' a_.= MO ••.••• ""'. "."'''''''0 co•••••••••.•o

lOlO l.lO "",- ....-•....•_.
tl'TUjT••••• '"'" ~•."'m" ,_""" •••••t~""_. '''''''''',<1 '."","'.11 '."'-''',091M •• UI,,,,,
II'TU/T••• doLill> -- "" •• ti", ",,,,,",,,",,,lo •••.••,~o .,~,.•.•, '5'.''',''~ ,'Il'f'''"'''""",,,,,.. -"'"" .._ •......".. ;10.""'" "'-'''' .. ""-_Sll<1.' ~"'/"'"

"" ,- ._"' •....•.",. "'.-.'" "'.'''.01 ,..~,~.,......•.•,,""'" to",,,,, "'
.•••• "' l.DIo

,_ .....'
••• Co> ••••• ,,,,,.,,•••l 7".170,," "u'~"--110/200' COl< •••••• '_'

lJ'TlJ /'" 1_" ,~. ''''''"'''' "'-.,.. ._., 011,"•.•• ,,'J~<>ó" "',"'"- "" .' '-,"ll?OO' -~.
T••••• " •• ,- '-'" 0:"•••••• "".""'~. "~"." ","',"•.••". '10/1'"
T••••••••• ,- ,..•..~""-,.~ '~J",••.•" ''''''',''""••"'{lO!! ,"".",,,.,,,
T••••••••• "',",,,," '- '" ,,..,. ""., """.0'L.<l,' ".).10 .'~."

.=. •••••.••U• Ll••••••••' ~.-....

A/llF • DemoMU'otl"" \Im (lRF art. 4. I~',10<1110V)
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Anexo 1- Melas Flscai.
(Art. 4', ~ I', ~ 2', da ui Complem_nh, n' 101.de 4 de maio de 2000J

Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
[Art 4', ~ 2', inci,o Vd. I.ciComplementar n" 101, de 4 de maio de 2000J

A Demonstração da margem de expansão das tlespesas obrigatórias de caráter continuado visa
a assegurar que não haverá criação de nOva de'pe.a sem a correspondente fonle de financiamento. Em
outras palavra.s, Odemonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento
permanente da despe.," de caráter continuado, a •• im entendida aquela derivada de lei, contrato. ou
ato normativo que fixe a obri!f<ltoriedade de execução pur um periodo superior a dois exercidos,
cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4', ~ 2', inciso V da LRF,

Desse modo. pua estimar o aumento permanente das receitas em 2019 considerou-se o
incremento real. ou seja, a diferença entre os valores e.limados a preço, constantes das receitas
tributárias e de transferências currentes. nu biênio 2018.2019,

Na meSma linha, Oaumento permanente das despesas de canilerobrigatõrio que terão Impacto
em 2019, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no bi&nlo 2018.2019 nos grupos
de natureza de desp,sa .Pessoal" e "Outras Desp.sas Correntes", chegando ..•• , assim, ao saldo da
margem Hquida de expansão.

Caso necessário, a Margem Liquida de Expansão acima demonstrada será utillzada, pelo Poder
Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado
não previsto na orçamento, observado o disposto no art, 17 da LDO.

AME.~moonratiVD tx {LRF,&rL4.~~Z., loctsoVJ
EVENTO

Aum.nto P••.•••.•n.nte d. Recel•.•
De",,,,,",,, de Receita.<1,ibutlri ••-- -llocommt. de 1•.•."'[< •.•...:;.,. ú>""n!e>

(. 1';;;-';;re"'nci •• CnMtilurion;oi, --
• 'l'r ••• f••.•nd ••• oI'UNOEB
SoJ.!'of.~ do ,,"o"'•• t. J'erma.~eo"'.de llecel" (I
lled~ fmnanen••deO.spes.(~I)
M.rgem Bruto 1111_ I_li
Soldo Utiht<>dod.M.~.",8,"to I
~.""" 1I0U
RO!>hVil..•• Pe,~~ ~_nca'in"Sa,io;,
Rol>-""••• Out, •• De.•pe ••• ColTo,lO'

N.va> 1I0U ""roda por PPP
M .mUquid.. de Exp'''''''. d. pocq • 111.

Valor P,..",isto Z019
7.018.787,11)
].~75.37S,ll8
)a.9~U6~,79J

1.82Bl~l,77
S,19Q.i9S,~)

(S,190.49S,94

4,S90.Z6S,71
(H70:~68,8]
119.796.88)

SEM MAR(;EM
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Anexo 11- Riscos t"i.""i.
(Art 4', ~ 3' d. LeiComplementlc n' lQI. de 4 de maio de 20QQ)

o Anexo de Riscos fiscais lem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar
negativamente nas conlas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas
caso as situações aCima descritas vennam a ocorrer, cumprindo desta forma o dispOSIOno 3rt. 4", ~ 3"
da LRF,

AIlF. IX [LRF,.rt. 4", J 3')
• ASSIVOS CO""NG£I"TU

Oe"'l1""
1><", •• 0\;1, 1L!dlct.!>
o;,..,. "" ._'''''". ~e<o<lntd••.,.ot"Av", < Gar""', •• Co.",dodo •
•••••"o<iio de ••••••••••
"""~na..o'v•••••
o"',,,, •••••vo,C0Ilt1nt<0tu

SUBTOTAL

OE""'IS .tsC05 flSCAI5 'A$SI\'05__ o

'rum""",<Io.........,~
••• 0"'1,••••••Tnb.,os. """
Ol"","",ndo d. Projeo;ou
o ",,,,o Ill""" f>5<<I,

SUBTOTAL
TOTAL

V.lor
J~O,OOO.OO

30D.CHIo.DO

V.l ••.
1.000.000,00

L500,OOO,oD

UO,D.CHIO.DO
2.~oo.ooD.Do

fIlOVlII£NCWi-Cr'l<ll'.up>1'titd••••• "'" deCono~_

SUBTOTAL

PJlOVlo£T<ClAS
0<';<",",0

t,mi"<io" Em•••",",

SUBTOTAL
TOTAL

V.I •••.
300.000.00

3oo.llDO,oo

l,5DO.oDO,OO
l.aoD,DDtI.Dt1
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Anexo Ill- Metas e Prioridades
[Art. i5 da Lei Complementar o' 101, de i de m.:>lode 2000J

PROCRA"" 1001. Gill.O.çAO O~ ••• fREI;<). R.E~DA

O Provo_ <loGo"">'lo <lo~"'P"!I" • Rtn<!~ "'OI ",nd,",,"'" _ Loi "'ml<l"". n' 7,9JJ/IOIS, 7.0"/2""" •••.••

OB!FTI'IO ol"'rao;,),,~ ••••• i. r..."plorn<."''' F.d ••.• 1>n' 1n/06 • 118/00, "O< 'l'U. &' , 17" 40 CcMIJ'oIç1o Ftoltnl, tom por
f""hd'" ••• h;iu.a, ••••••• '"''''''''''"''''' q"" .,,,,,,,, •••• 'Ifll""''' , -...., do no"".'ttv1 d.<1t'J pro<! ,U ••• "'P"'" do-- noJ. d•••• t>alb<l• ,,_, no< Olv••.••.••,<t"", do ""n" 01"-do "uui,i '''.

iNOlCAOOR.ES

E••••••• ii;;"nl<l.de d.
F."" P,rI"'" ~-_ ..~."" do tl••had".

"'dida l--A, "~do ,~ ~O!!..- Fio-olPPA

'iald' do'01"'" F.""oJ Um ••••• MTE/CACOU lnn .l04 ., 1.700
N"m."," Em • ....,. ~.""ol. no Stto •••

UOld<d. "H/CAGoO "/ll/l"t? ,~ >.lSO <1.75010liú>tN
N"""", d. Em ••.••••• F.""" •• n, 5<",<1<

Unlo.d. "TE/CAGoO 31{12{2017 420J UOO 4.600C.~mo
~"m."o <lo!ml""fO' Fc"",", "" Se'", •• uo,d,d. Mn:/C-AGED 31/1lllQ17 5.127 5.loo s,,7S0".
"", •• M,n«>poJ d. _"vol.lm."",.",

I"u" DESfNV . K " "D~t.~, •• I""onn.ou

A••• """,",d •• W>tri"'. ind"" •.••••
_. .,~~lfl2flall '"UI l~UI '"V010' ••••;cio"" do FI""" .iU,õ •• SF.fAZ/RS 1017 2.10 U •••

7nul de EI"p ••• ,•• O~.n'", no S["~I Unid,"" ". ll/lZjlOl7 ,~ S.100 U'"
"''"'' <loa1>""", "'<m_ .,,,or. S'M"' U., ••••• ~~ '011 ", '00 •••

Açlits GUV.ItNAME~T AIS,~ D"<I"I<ln <LoA~. e..v.,••••••••.• ~.- Unhl.><!o
••••• Fá"'"

..~
d•••• dJda £o<jm~

'''O '~RVlÇO uE <:APT:',;,O ~ "'7.~MEDlA(J D ~"'P""D I""""",,.<10 U",d.~. ••• iO,oooDE VAGA5D~ EMI'l<>GO ,
UJ7 MANlfTE~ÇÁO OA SAlA DO I:'!PRH~nEOOR E,no"" A•••"" /Rto' ••n..w Uoid.~, '" 65,000

2M' I~e:t.u (I PRODUTIVA PE PESSOA'; EM
VULN.IUl"".1nAD~ HI"'DSOCIAL e,,,,,,,, I••• "d, Urud.ulo ''" IOo.tJOO

UOI rAVIM'NT"~~ D~ VIA> 00 DISl'RJro,
V" P<tim,nt.d< " ,;,. '00,000INOUSTRlAiS

n.l MANlfTENÇ O 00 r~""RAl.lA INCUJl},OOItA I
Em ••••• I"<Io!o<<la U..O..O. • 2~.OOO"MPRESARI,\!.

VALUR E'TJ\IAOO DOPROGRA •••• 755.000
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Anexo lll- Metas e Prioridades
[Ar\. 4S da Lei Complementar nf 10 I, de 4-d. maio d. 2000J

PRO~""'''A 100 •. KAlITAÇAO

OBI~O G.1r,"~r"""" •• ",.,..,Ls A"quodo.
1~IlIu.J)OIlES

Nom. do l.clIcado, uo.bd.d. "0'" p.rl.d. .~I<xpod>~" _O"
Modlclo ,~",~ lO,. fI,,"'A

Cobertu" do dO""'" ~. ,;tAPo.,1 'P",.oo •••• r.""'" ••.••1 r.I,'" Pinh.;~ ~Ol• 41.1\ 41,5, 59,%
•~1E.E!!:!!'

ClId......" d. r"",~••, '"""" •• '01 PH15_/ "'tal '<Ou,,,,,1 II.bl~ 20l. 2.'.' l,.' ','6<lamio1"", ,-brub •.•• "'''>n •• tn
Nu••••.•.•••• ""oi"', ••• "<l>••••• m

•• "'",.",.,",. p"",l~", ,o ••.••• ".] dt U",d ••• .UH! 2010 1.33 ',33 '"Oo"tidl""
llCfldt ""0_'" ""l por"''''pc''''''''. Uni"""" Il.b,"o;;!o 20'. " " "~omjd!"" ",«;l_ri'"

Cado"", df """""",,,"01 lUIS] ",br< o ,oW Uno"""' e•••.•_ 2016 1M. 10.&6 26,1d•• w.u<!I."
Nu"",,,," EmJK<lO' '0"",,1> no Soro, •• U•• dod. MT£{CAG6D ll/IU'O!? ,. 'O" ,.

O" ... O",
AÇO", GlIV"I,NAMF.'" AIS

'O" OOKr1ç;1O do Açlo lAvO•••••••••.••••• I Pr.duto IU.'do~.de M••• Fl<lco vel ••
MellloLo I,umado

.601 "'.~HO.'~ OI O'H,O~~nU;SU" "o••<tl. ",,",,,,,,,, lIn:d,J. ,. J1S,OGOH~B.~!,<D. Dl' "'OOAOIAS'W, GIS'TAo 00 CA1JAST.O"'U~Jl]P AI,O"
Famili.< COO•• ",,", U.><Ied. ,., .W.OOOHABITAç,(OnE INH.";S£ ,QUAL

nos PARCERIAS"U,~Ti~YE.HMIEHT~IS PARA M••• dto ".Or<I" Unid••••Ul;CU o DI; MORADlo\S '" ,,~
~AW.E:lTIMAI>ODOPROGIlAMA 1.000.0.0
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Anexo 1lI_ Metu e Prioridades
(Art. 4S da Le] Complementar n' 101, de 4 de maio de 2000)

PROCRAMA 1003 . U>::5EN~Ol~IMENTOlUlRAL

0811IT1VO PromO<1odoodo","",M_"lo l'W"al.•••=<lo, ''''plloçOoodo pro<loç;lo•••.• poc•••••••

INDJCAOORIS

N."", ~D 10<1''''''., Unido"" ~D
'OD'. ferlod. 1•• '<0 '-- t:xpe"'U ••

••••• Id. A o, •••• ..~ .lOI' fhwPfA .
PYOO""ioPtomória """"",, R$ ',"AZfRS 20\6 '" '"O '"No"",,,, de _'",".,<l<'s doA~ ••• "" P",1lOI l10A,

",h,. ••• ,.1 cl<Es••b<kd<n<",,,, •• ","""'1 IBGE/Co",o IDll lS.• 77,5 "U'.'peco!n'" .-f .mili.u dP ''''O\l~''''''' •••.•il'••.•, "'- "" 06/20'0 O • •~~"'ria, do /'rop'''''' 001>. """,1"
E,"b<1<dmeo' •• l\gro['P<""'''''' q"" P"«,""'I '"GB/Co, ...,

1017 8UO O. ,.R<",bom ••••••n>nn. T"'n",. Ku,,1 • ••E",b<lm-."" """' •••rui"", ~•••~ f,,,,",,,,, ,""E/Co"", 1011 ." '.' IMu"u...m~xl<» " ~.
Nu,ro do <mp"'JO' fo"","" '" loto,'" uolclocl< ••n/CACED 1l/ll/1011 '"' '" '00<10111",,.
r"..,,,,,,,,,,,,,doo "" ", ••b"ndm'RlO'

'~G];fCo•.•ol\grop««lrloo "'"'" o 'ot>J do ••••••••, Pm""twol
Aço"..""'"

2017 •• ., ••- o
r",,,.~o do ••••••••""'om •••• ffll",,,, To",," •• lIICf/ ••••• Aç, ,011 193.'" ,. OH

AÇO•.• "OITRN •••• "NTAIS

'.0 D,,,,'~ da ••çto "".orno ro.~ •• , frnd.1O U"'''''de d. ••eta ",ta V.IO<"
".dida f~tinLldo,~.1~0"OVE~ AASSlritN"1A rt"N'lA AO f""'."" Ato""'~o U."l..l< '" ,,-P~QDt/1'{)RRllKAL

l64Z PROGRAMAPATRUI.HAAG.l"" •••• r_""" A"odi" l'r.l<l>óo ,~ lS.<lOO
n,s FOMENToAAGRlCIl~l"I!RAf'AM,"AJI f.mili. e.Itd"oe;.o. U'id.ld< m 10.000
Z283 "'A~UTl'NÇÃODElS1"KADAS.'0 'N't"f;lIJoR ..""" ......•. - ,~ 61)0.000

~ALORE~MADOnOPRO,,~ 9'0,000
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Anexo IJJ- Melas e Prioridades
[Art. 4S da L.! C<lmpl'mem ..•r n' 101, d. 4 d. moia de 2000)

PROGIlAM.o 1004. AÇllU ~ S~RVlçoS 'U.UCOS DASAÚDo

o~ll.nvo Ampl"".~" .,.. ~. q""od.d~ ""l.>lr ••••• "" dt "p'r., lo"" I••••.•• t<",~in••••.•• ~" 00;1>«, •• ~ •••,."<!~
INOICADOREs

N•••• do 10"1"" •• UoJd.". <!t
F"o'. ''''1.''0 10"1« A' •••• •..•.,. ~<tot!Y•

M.tüo:Io .01"'''<1. 2019 fI •••• P• .o
T••• do ••• rtali<bd, "' •••• "'" (<I<30. ó.
""'1) ""to""""",,, 114,."" ••.• ,nori 1"" ,- ,"S/Portal 2017 "" 'M 'Wdoer., •• .,.~rtI""•• ia ".• .."",.1 ••••• 1"''' ""'. "'púDli<o

l~~mll
''''1'0''''''' •••ólmM ~,~;~.,~ ••••••••• .,,,,.,,,,,.1 ''''/Porto.! .~11 .u 10U 100,0rlml 10,f ••• ", ;OY~~' 81 ,,"",,,
P",,,,,,,io de "111""'" tloóbi:o. ,,, •• c.m"

Po"rntw.1 S~'f •• ",1
2017 9U 9S,0 95,0bis'", d,fmido B,.~U'"

Propon;io ••••• ,,"" •• 1'<1'",<1.1,d"
SOSI'orta:Col,odirio N_no)d,V",_ F"" .,,,,,.to;<]
~","bh", Za17 '.' 15.0 n,o

<""" ~'m.~ ••.• <!<""~ .110. de td.do
Pro"" •.•.ia •••.•••• d, doe."", •••~<>Çl"

»Sfl'ort11""'"P"""rI. I:1"d" •• (I:N~;;."....,,", 'm •••• ,","01 l~11 100,0 ](1(1-" 100,0" .••" dI... llOtI "" .'p.l"IL<O
.ropo" •••••• run. "",'<ioo, """"'~.

S'"'I'o,,"'~,•••"ú••••••,,,,,,,";<>dos .os ar",. d" r'''<n,..J 1~ll 85." ." '''.0«>0>1'1" ",pOhI,,,,
HUmero<Ir•• "" o.';;, d, ""li, "' ••• ,ito 'lO "~ SESfPoml

2"17m"""", ~"!"••••••~, Ab""lu," .' úbU",
, O ,

H ••• "" de "",o. """'" d, .;~, om ""'.0,"", tlo N""-o \,,"/'01'1.1
l~H~-, AOsot"'" B12~

, , •f'ro""rd, dt '"'I t••.••.••••,"' ••.•, em """,,'ra,
li< lil"" par. "'o",mo h""",oo ~"."to ••••

""",",0",,1 S~SIPo""J lOl7 ••• ~o.o ~S,Up..IC~'", ""Ulor•••• "'t,,~,Ioro ",'d"" "'!"lbll",J,.",. n"!>'d ••
~o d•••••••• ""''''"' IÓlI!<O'do ""lo <!<
•••••o.m mWh••.•• d. 2\ • 64 "", r,' "- SESIPo,",1

l~11P'lPw..;" •.•.•;••••" tlo •• """;",,do I<rcol., .'p:'''Uco O, O, '.'"" d. m,,,'I'''' 1>.1•• ,Oi,,",
Rotkt <Ir•••, •••• dO""'mova!la'"

' ••• ,... ••• 010••.•11"'0". 'm ." tl>e1'O'•• '" • - S"S/PO",,1
l"17~. '0", •• P'lP""'<io •.•••••••• dO .,.ohli", " " M

d"'rml"",," lo"r < o\.oli"'" ~ ,lárI.o
P",potÇIo d. _ oom};l]"" SU$, na ~

F'''''o,",1 SESIFOrto! ,~H'" 1•••• _
"' "h~<o l~." lU ".0

f",P'I!\i.o do""vtd., •• 'dolescf"", •• Ire .,,,,,,,,".1 S~V"'I'IoJ 21111" r. ",", l'tán •• do:.1a • 1~ ."", " .,,,u,,, 13.0 lS.O 13.0
rIU dt mo_dad. ml•• W "- SESjP,,ql

,UH 1M "' ""' bl,,,,
Num,ro do .~"" "''''110' MO_rm;".oo Nóm, •• SESII'o""1~,.Ioca, tlo ,...l~'"" •• Ah>oluln ., ,,01«. lOl7 , , ,
Co"'""", ",,~ul.o<ionol.,ti ••••••po'"

"1"<".,",1 S!SIPoltol lO17 7S.', u'",,, ", A... o ll.l,jc, "' úbllCO ""." .0,0
C,berturto <\o";0 mp.n""m""o ••••

S>Sf""rtalmod.klo".hd.oo do:ó;';.~""'1":UI"llo( •.• ~••.•."t••1
"'p';DU", 1"17 18.4 ., 9'.0f, ••~" F.

Co""""",, """"1"" •••••I•• ll!Il_ '" •• ,d. P<rr<oto;<] '''-'iI~o",,1 .a17b,.ru""A'" .',ia. ~2"bh", 7.,; M.' 00,0
R•• liuclo do no mini••• "'" KNpos ••• 'No.

"1"<'"",.1 SES/Pnrtal '''17"'X'l'Ifrnr' .• s.,,;,m., _.B'~", '""," 100,0 100.•
A,••• <lo••"ri<l ••••• '" •.••U....". "'" C.ol'$

•••.•• 0"01 "'S/fo","' 20"<Otn. "' ,<Ir A"" O B•• 1a H, Obl;ro 'U ,., ••
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LEI DE DIR£TRlZESORÇAMENTÁRlAS - Z019

Anexo JII- Metas e Prioridades
(Ar!; 45 da lei Complcme01<l' n" 101, de 4 d. maio de 2000J

~~OC •••••••• 1OOi - AçliES ( '(KV'ÇO. pliR~JC()~ DAMÚD.

~úm"'. do <><10'•••• 'U"gtnlm m••••• <lo
".'d>d.do SESjr.rt.ol

2011 O O., O~o"" oi<cob<_. do ImO",~ v1~todo.1'"'" ,- E,públ""«>00-0 I<vm>nol d.a df ""u.
r",!"",,, d, ~""""h;",•••••rio <ompo

'E'f'om' 2017 "4,0 ",O ~ • .o'0<._0. "" ""'""""~ Ót.""", r.",.""",1 B;~"bti","'''''" ••rlo,•• ''''''''110
Pro"",.... •• <11" "" ''''''' """" do 1'<"'0",,1 ~.5fl'o""l 2017 76,S ,~.O n,orub,,,,"I"," ui"",,,,, RI ;OU,"

~",,.,o;io d• ...,,,,... d. Jiya lom p•••• , •••
SCSI"."'" " " ,"d. """.,.~h••tul., .m IOlu","' ,Ite, •• " •• , '.",,,,,,,<l lD17

col"" • ., R'púl>I,,,,

'rol"''''''' de 6M •• PO' """",,te ti< (l-•••• I~o
P"'o"tu.1 5~S/PotUiJ

1017 10M 10M lílO,G""- ,.. Ui "b~",
T"", o. nou~_ d. 0IIl'I"" (ad<km •• "

~~S/Po""J ••""""",,) ,ol"'o •••••• ao In"""" "',.. rnh '- 2017
" ••10,000 o,o",n". ~'p"""lo

Col><t1."" o. p~m.i" co","", ',",nto iólli'" r"",",,"" ~I~AB "17 ,., ,. 100,.hm&nlm.l"'" "'""" •• 'm UB~ '''''"",nte
O>"."~•• """"'" ''1'''1 ••"••••" ~,,~,1"" .~O't>.'i"'fIBGE lOl7 •• " O.,I>.b""."
r><!;,.,"" resoM,b"'"ct< <10'""'01",."",,

P<",,",,,,,I SMS 2017 >, 97,~ 97,0", ••• do> ,.• UFA

I,Oh •• " "1<1",,1•• >.00. IL-MÚO~l loJoc. TCEjltS 2017 E!en ••• li••••...., EI.ti ••

AÇOU ~O""NAMI<NTAIS

~. do Aç/io G<>'''",,",eoto! produ'" h;d.d, d.
"' ••• Fln"" V.lor••• ,~~ ',U_do

.07. "ANlJT':N~.~A~ UNIDAll" Dli ü>n,uln/ ""'.'11"",.",
Urud>de ,.~ """",l>OOESTII.ArtGJAMÚDE DA FA.M!W" "'. " •• 11,,<10

20a MMIlnNÇÃO OASAT;V<nADES IX>p.-.cs y",,, •••Ii",," Uo,4od. ,,- 130.000

2812 MASUT~N£,:, OOlSERVlçO' DE
lleai •• !lI>p'o ••••• U,JO,do ~n.600 3,160,000ASSlSl1NCJA t'AR"A(~UTICA,~, "~NL!rE"ÇAO OOSS'RVIÇQS D'

••••,ndJ"'"to R,.~ •.•do u.JO<d. U.l,," HIl"'()O"""'octA!.J UAo ES •• t ~Jq.s
'"06 REAl.l1.AÇÃQPE £MME' LAIIOAATORlAlS £>.0..•• ~ •• II•.•., U.I4.I<l, UO,GOO UlO.oOO,~, "A.~UTEN DO ''"V'ÇI) lIE

"<>0<",1 n""p"""" Umd,d. 23.100 l."O,aO~----;;-;-;;:RAN,roRTE DE PACI£~T'"
l6"8 "A.~LriiNÇlg 00 SERVlcO,,"'OVE~ P~

A_IOI<"'. R",N"",, Um"d. ',70" 2.6l"'()ooURGêNCIA_SAMU

,~O 1o!A.'1JTI~~ OAUNIDADE O"'ROSTll
A"odL""'"", &.1, ••••• U";~'d" 54,000 6,~50.000AnNOIME~T<) _UPA,- SE~YIÇO' HOSPl1AIAllES Õ •••• BU1.ATORIAS AtenWm."", 11<>""""" Uol<l.d. 310.00. ll.lOO.lIOO

l610 MANIIn.'\'AO !lOS SERI'lçOS D" ~TENÇÃO
A"nd,m.o", Rs.I"~do U"<i,.,d, 11.000 l,610,lIOOI'SICOSS<lQAL

1611 OES",'1I<l LVIM[NTO INTEGRAL OAS
Crio"", A"'ndi.u Umd,"" ~.nG ,SO,()OO(RlAN (AS N~ PRIMEI R'dN~ ÃNcr A

10.' """'UTENCAO D05 SERYIÇOS ~;"
P",o. A".did" Umo.d. l,SOO 545.000~smTJ!NCIA '"SP"r.IAU7.AD~~ .•• D5T AID~

l61~ MANlfrl:NÇlO !lOS SERVIÇO, DE
''''1'0<;'' I\e;l~•• d, u" •• ,", n. 885.000VlGIWr.IA Sl,NlrÁlUA

MA., UTFlrçAo !lOS S>RVIÇOSDE
lOBl 11Gll.ÃNCM EPJO'."IOLC<;ICA E C;cl. R•• :lUoo Uo,<l<d. • 940.000~BIDlTAI.

VAL.Dll.ESTI!llAOO 00 'ROGRA!IIA S8.S90.000
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNiCípIO DE CARAZINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

Anexo 111- MelaS e Prioridades
(Ar\. 45 d. l.ei Complementar n' 101, de 4 d. maio de 2000J

~RlI~JlAMA 10M. !DOCo\ÇAOBÁSICA.,W. PARCERIA>;PARAlIFERTA D! VAGASEM
v••• m.<Udo "_o '00 SOMO(l

(RE~HfS,W, PARCE•••••SPAR.\ O""RU llf vAGAS EM
V"!" DI",'" U,,'<Io<Io .W 3~~.(KH)'"~ESPECIAl.

VAl.OR I<STIM.'DO PO POGGRA," 42,685.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MlJNIClplO OE CARAZINHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS _ 2019

An\,XO111- Metas \' Prioridades
(Ar!. 45 da Lei Complemenlilr n' 101. de 4. de rn.oio de 20(0)

'RO~MM~ !1006 _PORTALECIMF.~TnDO""AS

OHIF.1IVO ~.",.lL> d.""",o "". q,..,I,d.d< >o, "M<'" <lo.",Inlnd. soctal

'~OICAIlOR.ES

N•••• do ''''';c.d., U.,_ .••
'0'"

,.rl_ I~«l £<r.<t>tI •• f:qIo=tin
M.dJ4a ~~.A,.oI 20-1~ n"""PA

A<o'"",.hm""t •••• 10P~I, •• 1••• """ co•• otl li
•• !>nomi,,"', ¥""lltU.1 SAG~ l~l1 ,.. 10,D lU

" ",,,d,, <lOc. ••• tro Ii"i<o
""" ••",,,h'm.,"o [>Oi.PAlI'do>1"",1u.. ""m •• ",•• ",,1 ""' ln17 ;.• '5,0 lUm.mb= "" •• 11<•••_ <loHPt:

C>o-..m • ..., <lu l'mriC;;;«>m"'-'i<itrlo< do
"PI; 110C>d•• o-oli"". P<TUo""l SACI lOl7 ".' 100,0 'W',i.i",

A""",,,ohMo •• to •••1oPAJ••• bma •••
•••• ~<lj".. "" PBf q"'p""'''m outro,

""", •• ""'1 sA'" l~17 17,~ :zo.n lS.OVIIJ• ..-.b<Ud><l<,""" ••••P"" ,w.m da lo",r,riooo.
d. ",n<l.

Aroml"rl!wtt."", ""lo PAIP<lo,""'m ••••• P"'
'.ccootu'" ""' lOl7 ".0 50,. I ~O.ll.'" la•• d. '".'P<rLUo <lo•• ".~~.

M.",..- 50"" tlo pwbli<op.-lorl"~. <lO"""<o d.
P.rro","oI "'"I lO17 67,0 7.,. 71.0-to 0•.•••• 0. • for<tl<rim•• 'o •••_ulo'

Atu.>ll•• çIo <100",d".ro, d••••• r."'.~ •• do
'."'"tc.ol ""' '011 74,0 "'0.0 100,11'" l'OJ!l.IBPC•• "'to"

I<l<oofi"". ",<1>"", '-'mJll•• 00 C>darlrO ."mm , P••••••::;.~. CI1,oÇ>'•• dol••cn"', <m ""00,,>1 "" lOll •• 100,0 UIO,U
"'... ,d. ",bolho ",r..ti

c.<I>'lrI, • popw.çto «O ~t •• çIo d. ruo , • ...,
""'bélo", "I ••••••••, "'ltI""",. """8"10"" M ""'""' ••••1 SAG' 2017 •• 100,0 'w'"''''''''''o "~~Iffi9""""".! <ltn' ào '" ""'
_","",m,,,,,, poIo "AEFIO. !omilW to m

1'<''''0'""" "" 2017 lO,O '".0 100.0<"'"I:" • .ook" ••••• e.m"""".- •••• 0
.'tomp,"!<amooto fA~1'I doubm>u, <Oto

r.rron,,,,1 ~" lO17 ,. 10.0 ••••""'I.loõ<:<do \fi""'"' lo '''' ••• "'"''',..
l •• "."" ti>~lO~'",,,doi ••••J'" _ •••

f.rroo"'," ~" ,017 "' •• ,7 '0 •.0-w..~,••...,,'"_""c.dU 01<0
NO"""" do 0<0101•••••'" <loPrtl~.m. <l<

Umd.>Ó. A""Io lOI] , , ,Atolh•••••••• F.mil •••
A"mp>nh'm,.I. do O1>nÇ>' •• ~ rlMJCriooç.

P""'"IU.I ~" ,017 SD,O l~O,O ZOO.ll'o,
T••• d•••••• I""'~. """<Ir.J o. CoÓU.",,, = Mf.1 06/l018 '.' ,. •••• ""0 ••••1do C","",,"';, do BoI,. ".mllio _1'<""

P",,,",,,,I 'AGI "./lOl" 'b 8S.0 100,0"
AÇO"SGOV.RIoAMENT,Ui.~lI..mçio 01>A<Io •••••••""'m •••• 1 .~-~.;d •••• o.

M••• fMu ••••••d"" -"'.14 SERV'ço PEACI1l.1t'''ENTOI~ST'll!CIONAL
Ido=(. J ,",o Ih"", "- •• 170,000PMIA100>oS '''' ILrl

HJZ F.XOCUçAoINnlfU;T~ Po SCFV 'nój,.;"" .••••t>dido U."bd. '" 56!;,000
ZO" 'FRVIÇOP.OT~i.:0 ESPEt:IALPCDjHlO>05E

lod;,id"" .".dJ •••• " •• <1>01< " 200.<100'UA' fA",lw" _
2616 PARt:ERlASPARAPROMOÇAO]lOSnll'-"''ros DA

P'",.n. Coloh"d. U,'doct•. , lS.ooOPF.SSOA!DOSA
lUH PARCERtAS'ARA rRO~;;,:~ DOSOJR!ITOSPA P>rr<rl. <:Ol.onda. 11"'''''0' •• ]00,000CIllANÇ:\~ AOOlE••.• NTF.
2181 MANun:NÇAODA<:ASADEACOUl'''''NTO .RO"i

V'O.Or.,<U<b. ""- •• l.220.ooo00',-,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICjPID DE CARAZINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

Anexo 111-Metas e Prioridades
[Att. 45 da tei Complementar n' 101, de 4 de m.io de ZOOO)

PRO~RAMA 10<1~. fOJl:tAl.EC'''.NTO DO SUAS

nu PROGRA•••••DE ACOUIl •• f~TO F•••••IUAR 00
Gnan,..A<olh'" 11,.d.o. , lJO,ODOCIllAN HOOI.EJl:EN'TES

1011 P~~VOLVJ"ENTO I~TEGJW.IMS CRlAIIÇAS
C"'opI Ato"~Id> "~.,.. l'",OO~NA PRIMEJRA TNFA.VQA

216" "AN UT'Il~ÇÂODO co ~ SoLHa TtrTElAR C'''' •• I.••• ".n"~. U.,_ , SlMM

26ZQ "A.' LJHNç:AO 00 CADASTROUNICO '=lh., ""doSO-ilda. "- ,~ .~
22J4 CONCESSAO DE eE~EFlcJOs EVENTUAIS ~.".lk", Coo",<tclo Uold.od. ••• llo,ooo

l~ll MANUTENÇÂO DOS SI:RVU;OS 00 CREAS J""M~"ol F.mJ1', 110 ••• <10 .1~0 "'Mo"Ato,di"
2>24 MA~UTE~ÇÁ<I DOS SERViÇOS 00' CRAS lndJvid,./ Famllla

Unida •• ••• SlO.DDOA"nd,",., I~"w.:~"~ PRODlJTlVA DE PESSOAS EM
P",,,,''''''''"' Um"" I ••• 30.000Vllt./lflWlllJ IMDtlRlSro socw.

VALO••• T' •••••OO nO PROG ••••••• S.J8.,oD(l



ESTADO 00 RiO GRANDE DO SUL

MUNIClplO OE CARAZINHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS _ 2019

Anexo 111_Metas e Prioridades
(Ar!. 15 da Lei Complemenur nO10 L d. 4 d. maio de 2DOO)

P~O~IL •.•tA 1001. SlGURA.OÇA P'liOUC.A

OBJETIVO I••rul.«,~, <lo•• ~ póblk::l •• JmOLIO'•• .ruep".

lNOj["'DO~~S

" ••••• 1•• 'nd'ood.c U••••• d.d. f.nlO P.ri •••• lndk< ~n.oI ExpectoU•• "--.- ",,~ •• d•• ZOI~ flMlpPA
""".,," <I<elmorv Il<.'<Ioom''''''''''m.!ltO .m Umd.>ri.<' .~~."'1,OI~ .- " "fund •••• " ••"" M;"w-
T••• do "'" rTfO<!>odo h"",lcHlio ""lo •• •••• o SS"/KS 'O" lU 27.1 2Mc_o , 100 ",lIl1ab,,.,,,,,

", m.", d. o<orll", ••, <k "",bo, "'ll'~" UnJda<!< SI"IR' ,011 "" ''" 18'
N."" •• <korofffiKloo <lofurto> "'ll"""'" U",<la~< "PIRS ,011 '"' "" no
"ú"",," ~<0<0In!""" de roul>o< d. """"I", Uo,dad. "P/f\:; ,017 " '" ""--"u,,,,,," do " •• ~. o. f,rI", 110•• IcuI•• ".~SsPlRS 2011 " • "••i!'"••••,

'" •• ",I <lo ..,...,.'n,:Las .",...uw poIo. U""",dv ,a' Rrt.! ,," '" ~ '00~.mb",".
''0""'" do ~"'~, dor••• ,Ml po, .10_,,,,,. ".~p<Jeu (;i,i] la11 " " "~"1I",,,",,"'.'" ~~.
lrulico ""ni<ipiJ d. CkIa<l" ""'to"", •• (H:lD.o.D o) in.'« TCE/RS ,oI' E~.u •• ""'to.""" M.i •• EI.u ••

~çO E5 GOV£R" •••••• ~.,.AIS.~1>n<rl<O. do Açlo G••• ",. ••• nlal P•.•••• 'o Un,dod.d.
M"'nm.

V.lo,."~ E>11••• d"
Z269 MANUTE~'ç.W D"-' ~,OES VE DEFESAÇ'VI~ A"",l., rr •• r..lo Po'''"'',,1 ". IlO,OOO

ZUS "ANiiTE~(J.iI 00 OJRPO UE"O''"fIROS D,
!l>t.[hj, M,"I1~o "_o , .~,,"aOCARA1JNHO

2623 Ol NV.;" ,o S'UlIT IUUASfCU flAIlÇA PÚ" 'IÇA CO"•.•• I' M""udo Umd:ld. , 7S.00~,,~ "lANTl:R E IMPLEMENTARO SJST1''''A DE
Om.e•• ,m 0P"""'o U"••• ~. " ''"_VIDElJMO~ITORIlMI:.'ffO

VAlOA tsTllUDO DO PROGIlAMA I 190.000



ESi AnO DO RIO GRANDE DD SUL
MUNICfplO DE CARAZINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS _ 2019

Anexo 111- Meta~ e Prioridades
(Art. 45 da Le! Cemplemenlac n' 101, de 4 de maIo de 2000)

P~OGMMA 1008. r ••••••sl'To. "OBlllIMO. U~B~~~

OHlnTVO ~'It.'•.•••"",ó"id.>d•••.•••••• ,

ISOlu.DORl<S

N.m. "" I.<ü~ ••. U.i<locle d. F.o," P,Ii.d. l_A •••••• .....,.. ExpertoU, •..~ A ocad • 2019 fi••••PPA
~l" pioblicu••,..•••••••••• , •••••••••~ ,.b •.•

I"""""'o! SfPu..,' ,,,,'15 2",5 lU 16.95• "',., do •••• urloo•• ,
~,,, .001\<.0..",hIDo. ",v!monlad., «Im

r"""'",,1 S6PIMI '£OIH 3M H.• n,S3•• 101< Oi< >01>"o to ••1d••••• ".ti.""
~j,,, pUh];",•••• """" "'''''''"todo, "'''' P.".o",.1 5EPlMi 'ro/l5 :<S,7 '" n.S!•• r,l", ""' •.• o ",,.Ido " ••• rb ••• ,
T•.•••.•••.•••"'""'" """lo'" • ,<><lo"" .- S.,lAN 201? • • ,,~l.d""". """,.ot,
.4.dd.t>l" "'''' yjti", •• r'''' •• m .'O, u ••d.od, OMTlO•••.•" lOl? , • •••""<I .i.

"z1o do f""" ••••• irul•• ~""d •• "" K,," DMrf~' l0l7 1.'" I.8S1 '.7'0mUJUri '" "' ""'1<1< """""",.,,,,.,=, •• 1'''",,100, ••• IrinsOto..,.... o
r'''Olltul OMTIllotr'o.o lOl7 i :".0 •• ••" •• I<l<",00"'"""'

AÇOISGOVfR~"""'NTAlS.~0 ••a1~ d. Afio (;ov."""" •••• 1 ""'du,. U.ld,d.d.
M••• J••"",

v,lor.- E.u ••••d •"M • A\1!o1.~'~~~O. OE¥LIS PV9UC","<:UM
V••• .", •••• t.d. .' .~, l50.000"A.Al.EL.P'.~OºS R£G'JIARJ-:s

131" .A"MfN;::.,',~ D~VIASp "UCASCOM ~;••••••"'.0"0. .' 67.9'. 2.S00-,,00JUI'l.1lFllAGEMAWÁI.Tll:A
1319 PA\"MENTAcXODEVlA~'U~uCAS COM

~,. r,.",""t><\o .' 31.S80 3500.00(1,"o
1193 PU.SO MO~ILlDAJ),UR""NA f!>tloH.bo,«io •••••.• "lU>! ••• lSll.lHlfi

lIS1 MANlI'l">:NÇÁOOf VIAS .Ú.I.lCAS URRAMS ' V•• M•• tld.o .' "- 165,000
2625 P.OOU O. MATER"", PAIUI~

M'''no! Prnd.mdo Ton<J.do 10.00" 900.000'AV1"'t~TA o EMA~TrrFJ<. DEVIA>
Ml6 S[~VIÇOOE"SCAU~,D. COIlTROl.E,

Sornço M.,ndo U.iddd. , l.t20,OOO"NAI.Il.'.Ç!O O()TRb,rTO
ZbZ7 IMPl.E"E~""A. NevAS PARAI.lA,Df O~I"UI P,mo Impl••• , ••• ~o U';d.~' " 150.000

VALORE,;fI"lAOO DOPROGRAMA Hl.2'S.".O
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Anexo 111-Metas" Prioridades
(Art. 4S d3 Lei C<>mpicm"nlar n' 101, d. 4 de m.io de 2000)

PROGIULMA100. - :>A,SUIII!:NTOIlÁSICO

OP"'JI'OmOdo \.o1lNm<.'" BI_ d. c. ••" nh", "'"" Iu""" ••• o", •• l.<L11""";".1 o' O_I,O, do ,O elo""""",,,, do 201~•
•• l.<if_ ".11.44>;07. t<"';>o' "",-Il<Wl••~I~ •••• oom""'!Il<I.o.<laU.lào, <10'""d •. ~no"or,J.&ILlbndodt

OBIETIVO do ",.-rit6m Ul!>;o.o,",,,,I •• bem ."ar .",I>1.<,Wdo, •••• "",.,,, ••.••• Iho•• ,. 'I'",ododt <lo•••••..",.0'0 oúollco.
"'0'''- o 0'.';0 ""'''''." "l,"I;o",," ".",.ndo o d.".",M"",o", ''''',nÚW I. rnrn••• ndo djr<-t71"' ••• pod<t públl<o• .i
'OlotiviW:J:" • d'r •••. <o"''''<10.er"up."~ do ~•• I~.d, ••• ILlbrid>••• mb",o •• l ""boftolo• "'ao< o dI,.jlo d.
'" " •• d. cio"''''L'U'' .•••• ","od.

I.OlCAoORE.

N""", "" l.dI",d.,
U.id.d.d. f.n,. P.<1_ I "'1 bpo<uU ••• "--M.d'" A ._. •••,.. A...... 101' F1tl.oIPPA

Vo••••ruIt,.,.. do <tn1ço d' ,o ••'" do tftI<lun< P•.-con"",; !NlS ,016 "' 10M 100,.>61140.d"",,,~ •••.••C"",,,,,,,, do <tm;n d. vart1çSo•• b", • ",t>J do
P• .-con,".1 SfP,",s ,016 H' ., 77,"vi•• p"bll<:as"""_ •• _,"~

1:<Ib<,,",",<lo,-", •••<aPj"':';'[;"" ::t•. P"".,llill '"Pl.AII ,.,. no •• %,7'0<,1 d<""" ""I",••• rbo•• , 1•• ""
Co""""", do •••.• "" d< «oI", <t>c""",<1z",, P"".c,"," SEPl.AN 20'S H." 50,0 100.•"'""'. tonJ <l. R'O

11>d;"iot""icip;old. M,,,, Arnb~",. [I- ••••,b) I.dlco """ 1017 Efo~•• Ef.., •• "'.I",Efod •.•
U"~juç1o de "'Z:.:C doAb'<l<Cmonlo "" P."",,"", IN" '"'6 "' 100.0 100••o,
Unl",,,",o,",ç1o d. "";1'" d. " ••••.•m.n'.

P.""","oJ ,S" 20'. o.' 30.0 ~....."'''''
AÇO,", r,OVUl~AMENTAJS

V.'-;;:--A<i. DnrriÇi, ti> Açlo "" •• ' •• m.n ••.• Pt<>ol.,. Vnl••••• d.
M,••• "",M.d"I. "~.

!lOS AQUlSlçAODECOSTEINMIESPAAA ACOl.lTA
Coo", •• , Adq';""" U.ld_ 000 520,000"lECAHT1.ADA,~ "" O' F1su,uiAÇAo DOSANE-1I11ENTO
,.""'" 111"".", "o""d. , .~.ÁliCO "lUNIClPA'

2J.' VARlllç.l.OO>:'lAS fÚBWu.s VI. r"bl"",At<nrl;'" m'_ IUOO
_.~

"" CAPINAE"OÇAllADEVIASP';OWCAS Vi. Pw.I", A".d"" m'_ '" 1DO_no.

1"0 'ERVlÇOSDEPODASE"ECOWUMENro, Dl:
",-,li" M".IhI", ".,d.d, u"" 700-,)00GALHo,

2311 SEMVIÇOSDECOLETADEO,E~~UOS""UO(lS
R"ldU<lCc""'" Ton.l.td. 1M'O 1,170.000UllIIANO"il50

2312 1,"VlÇOS D. COl.fTHElEnYA Dl MESJnuo~ ",,;ó"" CoJ<tW> Too<l.do 1.70. OOO.OOU

""13 SE"VIÇO'-liEDESTINAÇ}OOFiNAl.m
R•• !"",, 0.", •• <10 Ton<Jod>. 10.700 '_110_000"~OU()S

2314 MA.'UTE,'":,,OEAMPi:J,~,:;"OIM O~A~!:"l
R.de 101""<10;Arn.l'-<io -"' UU 1.100.000lIR~ANA

VALORUTlllADO DOP"O~RAMA ••..••6•.• ""
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Anexo 111_Metas e Prioridades
[Art. 45 da !.ri Complemenl3r n' 10 1, de .• de maio de 2000]

.N(K;IIAM" t018. ,,",o "".'.NTE
0"1.7"0 ••• mo •••,. Prnto<i<>da ••" ••• da fle••• <10••••1. ""',,"'''' natll,rn.

INPI<:.UIullE.'i

No••• dOlnd;,:""., ~.loU4od. ••••• r.riodo
!IId'"" "'oa! ,-"'" ,-"'"M""lda " "",do 20 •• fi •••• pr"

~""" ,mblont>Js .""_ u,'_. DE"~ 2011 "" '" no
I"di", )'\"O"'poi do ".",.l.w.b"",,, (i-~oJ I"dia. TOiJRS 2Gl1 '"M ~Ie<iv> M."o Elr, •••

Sol••• ", <lOP"'''''''''' <><1&_"., Uo'<hde CO"'"óA 2817 SE " ,
~Umorn" .,'m •.••~<m J"""''''

U•••• d. COMeU Zal? " " 1.0100CO"RM
••• lon•• p.p"lo~ •.••••"" ••• m d._, P"",."", ,~J>1..'"N 1~11 CO CO CO•• nl<. dosn"".lII" c • ú.l,=

AçõES <;(lV.IlN•••••••.• AIS.~ DOKf~. d. Aç;loGavo",._~••• Ptad.", Uold.d. d. M,•• _ •• Vo.I.,".~ ErtI••••de
Z6U "lANlIT~,N.??"OOSERViço o~ flSCAIJ ,"""o "''''ço M•• ,,<Io U.,.lII,;, , n"OOGEIJcENCIA"'Nm AMe"~TAJ
I••• •••••, lIT.NçAo DOS. AIIQU", "L1N[e] ."J< ,1"-,,"'-'"",elo "_o '" .~
Z~JO !oWII!nN ••. ~ Itt:VITlI.LI.....,çxo m ."".;AS ,1,,-,. ",."<la .' n'.7l] 1,GlClOOGPÚ8UC.AS
Z6Jl AORiGI>MEr<mOEANiMAIS,,""'KUONAOO' A"",,IAbngode U.'dod. ••• .Se,ooo
,m IoW\UIEN~~OO S,,"VIÇOI!STERIUZAçAOH

AruJ1\<!~>ltMIiz<<lo U.'d><l, '- .~ÇO~TIl0L. OEMlIMAIS

VALO~[S'TIMAOO00 PRIlG""MA 2.065.POO
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Anexo lll- Melas e Prloridade5
(Art 45 da Lei Complementar nO101. de 4 d. maio de 2000J

PROGKAMA 1011 -1l~Sl'ORTG, CULTURA' LAl'FR

OPII:TIVD Req •••• n'..- • ","mo"", • Il<'lp<Ç!o dM •• p>«>< pU,I""~ '''''1"'"'''"' • P"'_ d. <lMd.d •• """ •.•••••. ruJ,u •• ;~
=""tl•••••d< to",,_

INDlUDoR"

Nom. d. ,Dd":.,,., Uol4>-do'"
f •••• "_o 1",,;« Atuo! I!rpe<tao •• ~ .."~~ AN"do ~D19 n ••• IPPA

Nú•••••• do"'l"I~" ••"tM púb""', <lopnltl=.
Un'l.oi< ". lO!' , , ,• J1j" ••

~_ •••• doocxm.... """',,, •• •• S,PlAN ZD17 M ., ,.
PU,Ii<o 'o .•••P' " •••• D", ••• n",. o"<l<li,

U.><I<d. '" " " 5.ll0. S.D ••mHU<io. lo Mu"'" ;0
NC"•••". d< ""'tu ••••.••••m••••,p••• .,,''''

lli" SMEC '017 0.10 ." 0,10ruJ,,,,, ••• o to"" do • _~'n'"
AçO.e; LOV[R,~AM[NTAIS

'0. _<rifIo •••.Açi<IG••• _ ••• ot.:J P",d",. 0.10"'0. <lo M•••. fi••", V.lor"~~ ..llil>ado

'"' MAI"""N?; o •• :11".1.010',~INASIO. E
ti••.t.<l.M.,,"", UruJ..l. , 385.00nSI!TOR ESPORTII'IJ

2173 J<ANlITI:_N"~.~. D~ l'.AM'.0>(.1 ro<
Dlmpto •• lo M,"~<I, U•• d,d. , 121.000",,'o'nvos MUNIClPAlI

".. IMPLEM'NT AR ClCI.OVlAS, (IUOf AJXAs E
V"lmpl.w .•• oo<l. ., 2.708 1".000flSTA OE CAMINHADA

UM HEA1I1"'c.lO Oh lWl' '"TI" OflClIúS DO "I'Onlo"",h,"" Un.do'" • 250.000MUNICIPlU

~".U l-\A/IUTENÇAO Dll"lU-"EU REGIO••••.•.<>lJV1o
Un'á ••••••• ""do U"ió>~. , 7Z5.00II"=Usa MANunNçAo nA ~1~llOnCA MUNI('P,t,l Unid.o'" •• ,'Itlóo Un'da". , .,•.~~~

VALOR F-5TliIIADO no PROG •••••.•••• Z.lJUoo



V.lor
t:.a •••d.
,-,,".000•

'.~.na""~.19,.,
lI.ldod. de

Medido._-
1.<lIce A••••••F•• ",

J~OICAIlORIS

AÇÕI:S GOVEItN ••••••tNTAIS

Anexo 111- Metas e PJ10rldades
(Art. 4S daLei Complementar n' 10 t d. 4 d. maio d. 2000)
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~l. doA<'lnGo>••.••••••t:oI

ANllT!':~çM lIA 'UlM'NAÇAO pf'"lTCA

"" I""""dor
•••.••• eló0101 do ,","'m. 4<

••• "" úbl""

mo= a mell••,,,, do <I.•••••• 4< lIoml~ ~"b:lOl • ""glJra, o '=0(:10 "" otpm<"'o de Lo""""","",, da, C<."."
I<tn"" de r.. __ 'l.ET!lO<:AR

"RO~"""A ."
OBIf:TIVO ~•

"-
C.O,"modo •

;lu ••

,~
no, "

VALOIl£STlllADlIlIlI ""OGAAO<A 1.7JS.OOO
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Anexo 1Il- Metas e Prioridades
(Art. 45 d. ~iComplementarn'IOI,de 4de maio de 2000)

.ROGM •••• 2001 • AÇAn I.IGln."TlV"

OHJIT1VO Ga!onh'. pl<"" fundo ••••. "", <1.0,."",,1><\0, 00 Podo, vgl>io""" "o"",; p>l.~"'~L<l2<>óo• OWDpt\IIl<n'" <!ao•••.•,
"rlbULekllO",d'""",,,"", ,I

1~IlIC\DORES

~._ d. IDdl""'., U.l<1a<lOd, FDD'. P,rlodD
Ind;"'A_ •...- E>:p«U_

"- A .n"l •• 101' FInoI Pl'A
"di<, 00 p" <\o"..,o.ol do Pod.,. P' •.•.•"'"o1 ST~I~GF 20,7 1.0' ,. '.'~."',"d,,!, ____

,dl«<I> d••••••• d. Cimo,.. MUll1dpa!,
<DOm•••••o .«igo l •.•••<1.0Co"'d,,",'~ p<",,",.,.[ SEFA1:II.O~ lO18 o•• 'M '-'foO,,,1

AçO.' GOVER~A.>l~NTAI5

""_do Ação o:;.,",,,,,m •• tal I Unid.dedo ••••• Fúl<a "-••• I'r•••••••
.2!et1ida £oU_o

1127 ""'PlJAçAo DOPRED!O!lACÃMARA. ••••••Ampl1>.d.l "' •• 1.0.1>00

2002 OIVUI1;~çA()OFlCW. £ INS'rmJC'ONA~ A""'O;""I"," •• .,,,,,"""'1 ,. 110,000

2005 IMNtrrFNçAO r.ERA.l.OA
Un'•••• ""040 Urjd.d. , 4.860.[>00••UN'I1"~.~

VALORE!TI••••OODOPROGRAMA UOO.llOO
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Anexo 111- Metas e Prinridades
(Art. 45 d••LeI Complementar n' 101, de 4 de maio de ZOOO)

PROGAAlI\A 1002 . ADMJNISTIUç.\.O Gon:llNAMn<JA1
G••• o!Jt • funclD"'tfl<o" <!>oI.,,_ d•• poioodm,,"<l,,'fv<> <lo,0&. o, ó•• "" 4> Admiru<troo" PiloU"" 01"0'" ""l

OBIETIVO pro~~dD , ""lho,," <lo~mo •• ~I!<o• otl,","''''''' oi ">TO"" .,,,,,,,,,",,,",, pdo ,p,,,lO eleapo;o adrn,"''''- ••I""

"'"'"" I~DICAOOR>;S

N•••• d. I""'<;>oor
Unl""<lode ,..,, r.riO<So 1"~1",Atual Exp •••.• II"" i.,...••_".- " w"acI • ZOl~ .'o.a! PPA

• "'1'0", •• dt ,... •• dos ",o.. da pnlII"m> P.r«'flMI eo. 2018 1l.9 12,8 11,0

'Dbro " ••1:>1<lo•.•,,"'" "''''u" lig~I<lo
P""<'I"o<"" <loOTr«o""'" ~N r'" ",br •• P'rr<!o'''' O. ,QI" .., '" lU

",,01 doro,,,_'" 'o""'"" L' Wd.
lod.", do Er"""d;:"_~:,Ge>"" """,, •••1 In~>u =/i<5 lO" EI.u •• Ef,tiva .,.u••

IEGM
111<\"""'uoa;po' da PiJone;.m.",o (I. I"dL« TCE/R, lO17 5" •• N[vol >f<lI •• EI." ••

PIANEIAN'-NTOl
"d'", "U"ldl"l ó. ~_~ doT.moiol:!' I",'k. lCl:/RS Z017 Er,~ •• Er.n;~ )lu;lO EIob ••

4> ,''''',,.. o ,-<;O~ n

Ind."" ~ •• k'<"'I <h.~ f~",,1 O."SíAlj I.dk' Tn/R, lu17 H,u •• M",," ~t«<•• Mui'" Er.U .•.•

''''''a dt '""'P''' <b.-.w ",b ••• toI>J "" •• ,,,",,,,,1 C"nub;;;<!oo, ,",7 II.S 0" U
~_f"mp"" fUl'.]U,' ."" o.lJ<".~
r •• p"'O>O •• crt<lJ to•• "'d,,,.,, .!><rIo, .", r.,""nt,.' W, '017 13.S 1'.0 ID,U

'!""'"". ,,,,vil~ 'm"""
Cu_ <10'.moc li< ""o<aO.<" •• I>" omui P,r"", •••1 '"' ,OIS " ,,~ ,.•

do ,ma&.;iio ,,"pn,
0...,._n10 ,,,.,,,<>do •••lo""" ~"'l<l~''''' p.,."o,,",1 Co""~III •••d, lO17 "' 00 U

,obre""",U ",,,..n" ,. uid,
~ÇOfi GOVt:RN""£NTAJS

'O" De'<l";p. da""o """" ••••• n •••• 1'J'o~u"
U~ ••• ol<od.

)I ••.• fiola
V.lor

Mrd;d.a _do

10lJ
MANlfl">N""O OAfROCURAll(,RIA GERAI. DO UOld.do M,nh'"

MUNIClrlO
U.; ••••• • --

1011
>lANUT--.NÇXOUOCOM! i<ÜlE INTER.~Ó rio

"n'd ••• Mo",,<b Un,<lad. • H<l-liOO
MU~.C,PIO

'Mo "ANUTE~ÇÁO CO~ <;D",>LIlOS MUN'CIP,"' ,""n",lho "'n""" Un,~"'" U ,,-
1I72 MA~un NÇÁII C~ 'OCR~ AR~AGERAlDO

Un"",d.M,otiO,GlIvER.~1I "•."'d. • 1.o'>~.OOO

U1. CI\llJU;AÇÁO OFICIIIL E INS"T'lUC'O~A~ Ato, Ci,"'~,~O' r,re,o'." '". ,ro_
lOOO "A.~ilTf~(J.{l CAJU"TA DO S.RV'ÇO

"ni<bd, ".otid,
"'UTA~

tIlI,<Io~. e 12\.000

nn MAN"tl:NÇÁII DO PRaCON 'I"i~.d. M.lOti••• ".,cIod, • 100.000

Ult CIIN\ tN 111n, FEN!\ORlA 'U" '-ICA COn,'." "'_0 U.,<LId, • ,0.000

20B "ANUlo:'?:? nA S,~r"t;AIUAD[ "";o•••• '1'."11.>AUMlN'~RA o Uni<bd. e ~~.lJOO

2DlU M~NtITE.'çAO DOCENTRo ADM'NLS"TRATlvO c,."" "'"tido
••••.•~UTENçMi DOS~ERVIÇ{)<nE

"n' ••••• e 1.Il1;O,0""

1178 Unl""o, M"n<bPROC£SSA""NTO Cl: CAOOS "",dodo , 7:l<U1""

2015 IAANunNçAO f)() SETa. CE ""CURSOS
"Oid>d, >\'o'Là.>~UMA."OS U.d.O. • ~70.0<1O

'019 IAANUTENçAO 00 "AUI~i:TE nA
"CRInA.I~ nA FAZENOA Un'd,d, 'i.n"d. "- • 261.000

1614 MANUleNçAo nos ".V'COI flNÃNCElRO~
PAT111MoNlA" li CONTÁ""" "nldo_. M."u. 0_" , L7SD.OGo

2u22 MANun:~ÇÁÕ CA~~ZJ~~nE COMPIlAS E
ucrr~fI-"I ''''á.á,M,o'Là.> Un,"'". • ]90.000
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Anexo 111_ Metas e Prioridades
(Art. 15 d. 1.>1Complementar o' 101. d. 4.d. maio de 2000)

.RDC •••••••~ 200 I •Al>M1NISTllAÇ40 GOVF.R~~.,~NTAL

26'5 '1~~IITE~V O005 S!H"ÇOS D~R.C!ITA U,;<l.<I.", •• HIIo "~- , 2,210,OGDMUNle'rAl.

20"' PR<1GIlAr.t~O! MDO~IlNI"'ÇÃD
~",lo<l> f~''''','Ido

.'m'nlUal '00 ll>.UIIO~Or.tINI!ITllATIVAPMAT Acumol.ado
2161 JoIANIITF.NÇAoOOSSf.RVIÇOS

UnidodoM,""""' U,,<!ad< , <.6011.000ADMJN'STRATIVUSOf EOUCAAo
-MANtJTE~ÇÁO005 SEl<~IÇOS

'00' Ao"11N'STRAmos o~ SE'l;KlITA.'~ D! un;dado " •• ~<lI< UlIld,d. , 1.8lD.OOOoo~
MANUn:.,!;.~? DOSSER"Ço>,., AO",I~ISTRAnvOS DA••-cRh""~R""D" UnJdaJt •••• _ U.'cI.>d< , l.'''''.''''''"'''DE

2119 MANUT~~;; DASECRETARIADE: unJo", "''''tido u.;,I.<Io , 2._.000PIAN ~",'~TO ~URBANISMO

2126 MANLrr,~~~ooooGAJi,~m D~ U'IO•••• ",nn<!. U.Hlado , 63"IlOOS'(.1"1"Al!I~ Df UES£NYOlYjMt~u

2324 "~"UTINÇAO-OD .""0 CE""R D~
U'"".~, "',nM, Un,rl.do , t.l30.oooASSlmN' ••••SOCIAl.

204] r.t~Nlrri:i<t.W 'UÓGA.'N"'. DA U"<I•••• ,,,,"!:<I.o U,W<l< , ,8\),000lo""""" A.'~ DEAGkJCUL'ruRA

~AL". ESTIMADODOPRDC••••r.t••• Z4.J10.oo0
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Anexo 111~ Metas e Priorldad""
(An. 45 da Le!Compl.mcntarn' 101. de 4 de maiode 2000)

PROGRAMA 2003 - PREVID~NOA E s.o,im! 110 S~RVlPn~

OBJETIVO ""r,"~ro fi.".."""",,",,. furIo:","""",,,,,, do "lI'''''' d, ~r<,;di"" ••• d, p:""" d, ""Oi<lod••• ,,;do, ",""",.pal

INOICAllORE5

Nom. do ,,,01'•• 4., U.1<\.101.d. ...,. r.rindo """" ..•...... !:xp«laO'" hpKbtfvt,
M.d. Ap~" 101~ ., •• ,PPA

DtlIct, .lu""'" 010~ ••• Proprl<> d< "'dh"., Aval """",,o.] 2017 '14.' 100,", 27S.0""""'n<\I 010So<Y><lor"' •• ,. "Cl~;"'l.odo ••••• <um, .mo""><1Io do ...,,'""',. CooMllldoo, 2017 In.9 \l,4 lU_,Lvo "".:1,1 •• ""'I'u •••.••• '" ~ ",da
_ " •• rW !lquJ" <100J>OI_ d.

.'''''0'''-'.1 A""L "".,...,0.] 2011 '" ,. ,.Inv..,; •• ,",,,,
Il.>tlo do •• moo"",, .li ••• <Um" •• ""~o",,

""'o "",L AlnUioJ 2017 " U •••,•••tiv,,". "'''''','''do 1U'f'S
~,Md", •• >ti •• , ",nt.-ih;;,,,, •• <ioCAPS""

P<rr"mw>.! CmFIoI 06/10lB 70,4 ". ~.•oh", o ",,,I do """""' •.••• 1"'""
"'WI. m.",lJ a, II"'nÇ>"'" ••••••• ""'" ri<
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Anexo 1Il- Metas e Prioridades
[Art.15 d. LeiComplemonur n' lOI.de 'idemaio delOOO)
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Anexo IV- R"lat6rl0 s(lhre Projl'tos eDl t:.>;ocuçãol' a E"l'cutar e Despesas ((Im C!>nservaçào do Patrimilnjo Público
(Art 45 d. Lei((lmplementor n" 101,de 4 de m.i" de 2(1)01
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