ITAPECURU MIRIM - MA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I • METAS ANUAIS

2017
AMF- OéniOI'\tUra11vo 1 {I R r, Brt 4°, § 111)

R!

ESPECIFICAÇ,i.O
Valor Corrente (a}

201,

2011

2017

VAlor Consttnté

'I• PIB
(a/ PIB) X 100

Valo• Corrente (b)

V.-.lor Con&t.-nto

%PIIl
(b I P1B) X 100

Valor Cowente (c)

Vàlor Conlt.ArHe

%PIE
(c I PIB) >

R~~.1Total

120.604.6-11,16

138.850.206.96

106,17

120.725.245.1!0

147.689.772,14

215,78

120.845.971,04

156.619.007,15

2

RecetlaS PmWia& ( I )

120.120 &21,92

133.293.301.69

185.38

120.241.042.&4

147.1)97.420.28

214.81

120.381.28388

155

mMz.os

2

Despesa Totol

120.604 .641 ,16

138.849.365,46

196. 17

120.725.245.80

147.687.982 90

2 15,78

120.843.776,08

156.616.162,43

2

OrolPHaS Pr.1nánas l U ,

11HU7.60S,84

\~ i

932 .!tJ.c.86

1!;4,87

11& Sü6.6bi !;.2

14& 712.846,11

L14.;J:O.

I lO l;<;,87b 11

155 !.I.J 069.52

l

360.715,82

0.51

3 14.360,32

384.574, 11

0.56

315.405,61

408 772,53

Resultado Prlmllrio (111) • ( 1· li )

Res.ukado Nominal

313.316,08
(419,31)

.

01\f'lda P1JDiic:n Consolidada
()j,·ida Coooolldado Llqulóo

(482.75)

(418.732.06)

(483 230.S5)

(0.00)

.
(O.Ga)

(418,73)

.
(420.!5_1.79)

(513 48)

(0.00)

.
(513 994.581

.
-------

(0.75)

(420,15)

.
(420.57194)

(544,53)

.
(545 070.38)

Fon:e·/ Relot<Mios da LRF

'\

ITAPEC URU MIRIM - MA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
AN EXO DE METAS FISCAIS
11 - AVALIAÇAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2017

R$- 1.00
.- -

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4°, § 2°, inciso I)
ESPECIFICAÇÃO

Metas Previstas em

2015

% PIB

Metas Realiz adas
em 2015

% PIB

Variação

v· •nr (t-)=(h •)

~~

(-;..l .. lvíOO

I • Rece1ta Total

124.845.387,00

157.96

100.600.357,55

127,29

(24.245 029.45)

(30.68)

li - Rec;e~as Primánas (I)

124.196.287,00

157,14

100.185.259,42

126,76

(24.011 027,58)

(30,38)

111 - Despesa Total

124.845.387.00

157.96

103.535.1 55 ,15

131,00

(21.310 23185)

(26.96)

IV - Despesas Primárias (li)

123.571.215.00

156.35

103.085.583,55

130,43

(20.485.631.45)

(25.92)

625.072,00

0,79

(2.900.324,13)

(3.67)

(3.525.396,13)

(4.46)

1.334.522,22

1,69

1.334.522,22

1,69

-

-

V - Resultado Primário ( I - 11 )
VI - Resultado Nominal
VIl • Olvida Pubhc;a Consolidada
VIl I - Olvida Consolidada Liquida
Fonte . 1 RelotótHJ5 da L~F

.
(41 8.893.85) .

(0,53)

(418.893 .85)

.
-··--

(0,53)

-

.

-

-

ITAPECURU MIRIM - MA

LEI OC DIRE1AIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO OE MCTAS riSCAIS
UI· METAS r1SCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS fiXADAS NO l R~S EXEMCICIOS ANlERIORrS
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ITAPECURU MIRIM- MA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
IV · EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUI DO

201 7

AMF- Demonslrahvo 4 (LRF, art 4', § 2', oncoso 111)
PATRIMÓNIO LIQUIDO

R$ 1.00
'- -

2015
27 528.814,37

Patnmõnoo/Capotal

89,1 8

-

Reservas
Resultado Acumulado
TOTAL

2014

%

2013

%

20.978 671,74

76,21

-

-

-

%

7 765 502,38

34,12

-

-

3.340.024,12

10,82

6 .550.142,63

23,79

14.993.026,08

65,88

30.868.838.49

100.00

27.528.81 4,37

100,00

22.758.528,46

100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÓNIO LÍQUIDO

2015

'k

'k

201 4

•t.

2013

Patrímõnoo/Capolal

-

-

.

-

-

-

Reservas

-

-

.

.

-

ResuHado Acumulado

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL
Fonle. /lleiJ16no• da LRF

- - - - - - - - - ----

- --- --- ----- ----

.

-

----··-

-

-

----------

-

PREFEITURA M UNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA
L EI DE DIRETRI ZES ORÇAMEN TÁRIAS
AN!iXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2017
lRF, itrt.4•,

§z-. Inciso UI

R$ 1.00
---

r
2015 (o)

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DE CAPITAL · ALIENAÇÃO DE ATIVOS fi)

2014 (bl
0,00

2013 (ti
0 ,00

0,00

Ahenaçllo de Bcno Móveis

0.00

Ailenaçao do Bens lmóvols

2014 (e)

2015 (dl

DESPESAS LIQUIDADAS
k1!.... .. J.iW-~(, lJt.J~ Fl:.t.\JI"!!;C~ '..;IH !.JEN At.l.O Cl A "'tV(JS t•'\

20H (I)

000

"·""

'""'

0.00

0.00

0.00

DESPESAS DE CAPITAL

lmrestomcRIOS
Inversões Flnancelfos
Amontzaçao da Olvlelo
DESPESAS CORRrNTtS OOS REGIMES DE PREVID~NCIA

Regime Gctoi de Provldl!ncia Social
Regtme r rOJ)4t0 dO$ SeiVIdores Públjcos

SALDO FINANCEIRO

ltll
(J)a((la - 111) o 111~1 (h)

VALOR (111)
Fonte: B a lanço Gor~ l do M uniçíplo - Exerc1elos do 10115, 2014 e 2013

0,00

1011
(( 111 - llr)+ llli)

o,oo

1011
(oi l lr - 111)

0,00

'\v

ITAPECURU MIRIM - MA
LEI DE DIRlTRIZES ORÇAMCNTÂRIAS
ANfXO llF METAS fiSCAIS
VIl- ESTIMATIVA E COMPENSAÇÂO DA RENUNCIA DE RECEITA

2017
AMF - Demonstrativo 7 lLRF on 4' . § 12°, inciso V)
RENUNCIA DA RECéJIA PREVISTA
SETOR I PROGRAMA I
BENEFICIÁRIO
Tfi bu toiConlti bulclo
2017
2018
~Não E •~~ote Pte"ASão de

R$ 1.00
COMPENSAÇAO

2019

lsenç6.,. F~&ca;,.

Não exiSte Ptev,sJo de
Rcm'meio de Rece,tas

_ _j

-

--

I

I
I

I

(!OTAl-

·-

-

---

-

'V

ITAPECURU MIRIM - MA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO c ;; M ETAS FISCAIS
VI · RECEITAS E DESPES ~S PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2017
AMF- Demonstratovo G (LRF, a11 •'. § 2°, oncisa IV. atinea "a'·)

RS 1,00

RECEITAS
REAUZADAS

2013

2014

2015

-

RECEITAS CQNCORRENTES (I)

I

Recerta de Controbuoçôes

-

Pessoal Ctvll
Pessoa1 Mtlnar
Ot..'tras Contnou1ç6es Prevldeno.ãnas

-

I

-

-

-

-

NADA

A

DECLARAR

-

-

-I

-

Outros recertas Correntes

-

-

.

~ECEITAS DE CAPITAL (11)

.

-

-

.

-I
-I

-

- I

-

CompensaçAo Prevodenoana entre RGPS e RPPS
Rece~ta

Patnmon1al

Al.eoação de EJeo,s

-

I

Outros Recertas de Copolal
REPASSES PREVIDENCIÁRIO$ RECEBIDOS PELO RPPS ( 111)

-

I.

-

PeSS<Jal C·VII
Pessoal M

.

-

Contnboiçâo Patronal do Exerclcto

-

~l<lt

I

Contnbuoção Patronal do Exerclc :>S Anlenores
Pessoal Covil
Pessoal Militar
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)
OUTROS APORTES AO RPPS

M

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS {VI) ; (I • 11 + 111 + 1\o +V)

"

Pessoal Civil
Pessoal Molr""
Oullas Despesas Correntes
C011"pensação Prevod de aposenl RPPS e RGPS
Compensaç ão Previd. de Pensão entre RPPS e RGPS
RESERVA DO RPPS (IX)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( X) ; {VIl+ Vllt + 1..)

DISPONIBIL IDADES FINANCEIRA S DO RPPS
Fonte Balancetes do RPPS

-I
- I

.

-

-

-

-

I

2014

201S

-

I

-I

-

-

-

A

-

-

.

.

-

NADA

-

I

.

.
-

Despesas de Cap1t11

RESULTADO PREVlDENCIARIO lXI)" j Vl ·X)

-

-

-

Despesas Correntes

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)

-

-

'OMINISTRAÇÃO GERAL (VIl)

·-=---

-I

2013

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

-

-I

'

DECLARAR

-

.

•

-i

-

-

-

.

. I

-

-

PREFEITURA MUNICI PAL DE ITAPECURU MIRIM - MA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2017
R$1.00
- ·--

LRF, trt. 4 ', §- 2',1n<"O V
EVENTO

Valor Provis to 2017

Aumen<o Pennanenle dt Re00111

(-1
(-1

T•ansle<ênclaJ ccnllll ..-...,

Nada a registrar

T•onslcrentooa 10 FUNDEB

Saldo Final do Aumonlo Permanente do Receita (I)

ReduçAo Pennanenle de Desgesa (11)
Mo<gem B1u1a (111) • ~· li )
p, ,,., !'VJ
r .,._, 1.;''1.oi&.L•<o1V IJ., :.:~.o-1
Novn f)()CC

Novas l)()tX; gu 01dU por I'PI-'
M;<rgem

l•qulda de

~.pon< n o de DOCC (V) • (111 IV)

Fonte: Secretaria Municipal do fll\1.\nças

z_

PREFEITURA MUNIC IPAL DE ITAPECURU MIRIM- MA
LEI OE DIRETRIZES ORÇAMENTÃRJAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDêNCIAS

2017
ARF (LRr, orl 4°, § 3' )

R$ 1,00
PASSIVOS CONTINGENTES

PROVIDêNCIAS

Doscrlç4o

Valor

Descrição

Dcmandos Judiciais
OlvldBs ~m Proce.stto de Reoonheclmenco
Avais e Gllmnt~-a s Concedidas

-.,

AnunçOO de Passivos

......

Assist&nclas

,.. ' ·,. l'"\·

o....... (Epode.,..., ~e ouvas

Abemra de
350000.00 Codngêoaa

, ., .~C*' ..:o~- "'

I

SUBTOTAL

350.000,001

a-

Frustroçao de A~recadoçêo
R í:~111utçM

Valor

da Res""'a de
350000.00

SUBTOTAL

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS

Descrição

adiCionais a parur

---

350000,00
PROVIDÊNCIAS

Doscrlçllo

Villor

750 000.00

Um•taçao de En•pcnhO'$ o Conu ngcnciomcl'~l o de Despesas

Valor

l'>ISCiiCIOI'lallaS

750.000 00

SUBTOTAL

750.000,00

de i 1ibulos a M&iOf

OI S~ cre p AriCIB

c>e Projeções

OU11os Riscos Flsca•s

I

750.000,00

SUBTOTAL
TOTAL

1.100.000,00

TOTAL

1.100.000,00

Fonte: Socratarla Municipal de Finanças

z_

~ran'1.io

Go"Jtrno MJn1c1pal de ita~.:-ru-r\i !ri na

Orçio: 01- Cà<1ra

~nic1pal

de Itapecuru Mlrim

Função: OI - ltgislativa
S.bfunção: 031 - tção legislativa

~âo ••...•
~escr1çâo:

1001- Cons:rw~~- ;efonLI f ~-~liaÇâO ~O FrérllO do legislativo
Construça \efonta e 4'p1;acáa co 0 rtolo do ltgJslattvo
Quantidade 2017·

1

Ação .•... : 2001 - ~anutenç~o, funcionaoento do legis1at1VO Munic1pal
Descrição:
Manutenç~ e funcion~ento do legtslativo Mun1c1pal

Unidade de •ei Ja: R!
órgão: 02

Quantidade 1017·

Secretar! a ~unicipal de 60Ytrno

Farcio: G4 - AJ<l"'s:raçã>

Ação ..•.. : 2002~scriçâo:

~anutençlo; funcionamento da secretaria MUnicipal de Governo
Manutençao , Func•cnamento da Secretaria MUnicipal de Governo

unidade de med1 a. RI
>uoçio: 08 - ASsJstencia Social

Quantidade 2017:

l

Maranhão

lOO 2017 - A'f o de •eus e Prior'da1es

Gcverro 'tUI'IÍOpa1 de Ita;;tcLJr;.~ Nirle

Ação ..... : 2003 • ~il1uteníâC ~ FunC10n1'!'to da casa d.ls Conselhos Murritlp;is.
oesmçào:
Manutençi e Funcion~nento da casa dos Conselhos MUnicipaiS.
unidade

su~fu•çio ·

4S2 • ser.iços

d~

med' .a: RI

Quantidade 2017:

l

urba~s

Pro.gra•a: 0017 - AdminlStratwo Setorial
~ção .... :
Oescriçi:-·

~7

·

~ar~te,~â~
·Mif•• te::;h

c fu~cion~:ento do tcnse;~o =a cida~t
c iu"f:ie~·er.to de cc'ls.e ~n !:a Cloade

unidade de r;a ·a: RI

Quantidade 2017:

órgão: Ol - secretaria ~unicipal de Administração

subfunção: l2l • Plar.ewento e Orça.•em
Programa: 0016 - Planejaaento Governamental
•;!:..... : 2001 •
~scriçáo:

E~atoracá: < ACoopar\l:erto dos lrst~~ntos de P1~1!ja:e,<o Go>e·r~·erta'
tiato-açà 'ACooplrlo·e<tc co; :nstrJOEntos de Plc1ejõ:er.:o G,_er•IOe<tal

Unidade ée •e> 1a· RI

Quantidade 2017:

Subfunçio: 112 - Aiainlstraçáo Geral

Ação ...... IOOS • Manute'çàc < F~ntíonilllltoto da secretar~ a lll.nlopal de Alio1n1Straçác
oescrição:
""nutençác e F~ncion~•ento da secretana l'l.nltipal de Adrl1mstraç!o

unidade de medi a·

~S

Quantidade 1017:

lllO 2017 - Allelo de Hetas e Prioridades

~aranháo

· 003

~gina

Governo MUnicipal de 1tapeOJru Mirim

4;ão ..... : 2006 • Capac itaçi . e Treiraoento de Serv1ocres do Município
oescriçâo:
ca~acitaçá a Treioa.ento de serv1dores do Hun1cipio
Unidade

de

medi c1: RI

QUantidade 2011:

1

Função: 06 · segurança Públ1ca
subfunção: 181 - POliciattento
Frograoa: C019 • Preservação da Drdett Public<
AÇão ..... : 2007 - Manuten;ác e Funcionaoento da Guarda MUnicipal
Descrição:
Manutençãt 1 funcionamento da Guarda MOnicipa1
Unidade de medi a: RI

I(Jantidade 2017:

Função: 09 · Pre'lidência Social
scbfunção: 211 • Previdência Básica
Prograna: 0013- Previdência social Básica
Ação .. •.. : 1008 · Encargos
Descrição:
Encargos

c~a
, ,~

!nativos e Pensionistas
Inativos e Pens ionistas

unidade de <ed' Ja: RI

Quantidade 1017:

1

Função: 14 · oireit• da Cidadania
Scbfunção: 412 -Direitos Individuais, coletiv,. e Difuso
PrO<Jra>a: 001i ·

.~ibinismtivo

setorial

A{ão ..... : 1009 · Manutenção , Funcionaoento 4< Coordenadoria MUnicipal de Defesa do consumidor
Descrição:
Manutenção e Funcionattento da coordenadoria KUnicipa1 de Defesa do Consuoidor
unidade de 1eó; ia: RI

Quantidade 1017:

1

Ação ..... : 2010 - Manutenção • Foncion••ento do Conselho Muni cipal de Defesa do Conso>idor

IQrar!W>

Gc~trno NL~1C,~Jl

dt

!:apec1r~ ~ir1a

lOO lG17 - A' •o dt llttas e •rioriá!Ces
Pig,rJ •

Nanutençle

Descr-ição:

Func>onarento do conselho Mu,ícipal de Defesa do cor.su•>dor

unidade de •edl· '' RI

QUantidade 1011:

Orgáo: 04 · secretaria Municipal de Finanças
Fuoçio· 04 · Almcnistração

A'ão ..... : 1011 · ~anutençA~ < F•nClona~l!.no d3 seuetana Ni;ninpal de F1nan"s
Descrição:
NanutençA, e Fundom.•ento da secretaria ~t~niooal de Finanças
unidade de mer .da: RI

QUantidade 1011·

Funçio: 18 • Encargos Especiais
~bfunção:

846 - Outros Encargos EspeciaiS

'-!áa..... : 0001 oescn;ão:

CoatribJ~ç· l

u r.s - Fa'~ de Garartia Por it:;>O dt Sf"I(O

FõS - FJd> de Garzrtia Pnr Tr-;>0 de SeM(O

connbJ~C ~ ao

Quantidade 1011:
Ação .... . · 0001 · Contribuiç.l ao THSS ·Instituto Nacional do Seguro SOCial
Descrição:
Contribui( >0 ao INSS • Instituto Nacional do Seguro SOcial
unidade de •td>• • RI

Quantidade 1011:

•ção..... : 0003 - Contribuiç.o ao Pasep - Patrioõr'o do servidor Público
Descrição:
Cont-ibui(. . ao Pasejl · Patrillênio do Serv>dor p,;bJico
Qv!:'l1dadt

olçâ.o. .... 0004 -

Parceli.:'~r

CO~

'da

Ohidi (()': o ~m

1011:

1

'l<nr.ll.io

Governo HUnic1pal de ltipecuru N1ri•

100 1011 -

"'.o dt •ttas t Pnon,ades

Parcelar.w, ca O• vida CQll o fGTS

oescnção:

Unidaoe de mea1 . · •S
~çâo ....• ·
OEscr•çâ~.

Fag1111 · OGI

0005 -

Quantidade 1017:

Parcel~•'t ia Olvida cO' o 1\SS
Parcelamen· , da 01viaa coo o INSS

Quantidade 2017:
AÇão ..... : 0006- Parcelaoen· da 01vid3 com o PASEP
oescnçhP<rttlõJ:.<r o da oiviw coo o PASEP
Quantidade 1017:
•ção... .. . 0007 · Encargos c n Sentenças Judicia1s
Descr1ção:
Encargos c.~ sentf~tes lwC1ClltS
~a,ttda:~

20!1:

Quantidad~

2011:

Ação .•... · 0008- OUtros E·t··~s flran<etros
Descrição :
outras Er.. argos F1narceiros
unidade de med·Ja: RI
órg.io: 05 - sec. llllo. de rr'ra Estrutura e Urb3111Pa

Subfunçãa: lll - A<'nin1Stração Geral

AÇão . .. .. : 20ll- Manutença. e Funcioraoerto dos Se'VJÇos de Trã.sito
nescriç~o:
Nar.uttoção foncio.,.,..-to :k:s se·•iços de ~ráns1:o
Quõttidad~

função: IS - Urbani~o
SUJf-,.oçN: Ul -

~::mação

Geral

Programa. 000! · Gfstão da Infra Estrutura e UUani540

1017:

1

Mara<lláo

LOO 20!1 -

Gc•erno !ll~lClçal de napecuru Mlrll

~""·" df ~etas

e >nnri~2d<S

Paglll<l . OOó

Ação ..... : 20ll • Manutenç!c ; Fundonarento da Secmana '*lnltipal d1 Infra Estrutura e ucbani;<
Manutençic ~ Funclonarento da secretar•a Municipal de Infra Estrutura e

Oescrição·

urbana100

U.i dade

de •·ed• .a , RI

Quantidade 2017

Shfunçio: 4Sl • ~n'ra Estrutura Urbana

AÇãa ..... : 1002 • construçi·

L~·a:bl-cs

Publicos

o;scncão:

Lo~·adcuros

Pubhcos

Refo!Wil e 1o<9haç.io de
Ca<stru1i. Rtforoa e '-'"Phaçàll de

Unidade de

~ed· .1:

Qcantldade 1017:

RI

~çào ...•. : lOOl • Construç' ' · Reforma e Anpliação de V1as urbanas
Descrição:
Construção Reforma e Ampliação de vias Urbanas

unidade de

~edi',:

RI

Quantl dade 2017

Ação •...• : 2014 • (O'Sir••ç o 1 ~oatr·çio 1• .oçrado.·os
DeSCfltio;
co~servaçlc ! ~r.:t~cio Ce ~ograd:~~os

t.ção ..... : 2011 • Cor.strvaça
Oescnçz.,:
CO~"~Se~vaç~

1 w~t!l'cáo ~~I': as ~roa'lis

t

'lanuur.çio de vias t:rt:an.as

unidade dt m1d ·a: RI
Subfunção:

~Sl

~blicos
~bllCOS

Quantidade 1017:

· Serviços Urbanos

Progra.•a: 0031 • serviços de Uti Iidade PUblir
Afào ...•• : 1004 · Co•struçi
D!scrição:
Construç&•
..,;d~r

co •td·

~tfon.a

~1foru

• • ~I

e A:pllição de te•it•rios
• A:pl'ação de CÓOlitwos
~.Mt1Ciadt

2011•

l

llaranhâo

Governo Munic ipa l de Itapecuro Mirim

LOO 2017 -

~n;,o

d: Netas e Priondade;
Pág1na : 007

oesrriçâo:

Prograttl

d~

urbanização

~nicipal

uoidade de ••~'''' RI

QUantidade 2017:

1

Quantidade 2011:

1

Açio ..... : 2016- Conservaçã e Manutenção de Ce.1iterios
Descr1câo:
Conservaçá e M
anutenção de Cemiterios
unidade de =ed· a: RI
função: 17 -

Sane~•ento

Subfunçâo: 511 - Sanearento Básico Rural
Proqraoa: 0032 - Captaçào,Tratamento ~ Oistri• ,içào de Agua
Açdo ..... : 1006-

Cons~ruç% ;,

Descrição:

construção , leforma e
Arteslanv i Cacimbas

Refonma e A~pliação de Sisttmas de
~pliação

Abasteci~ento

de

Águ~.

Poços Arte

de siste,as de Abasteci•ento de Agua, Poços
Quantidade 2011:

1

Aça,, ., ,,: 2011 - ManutençàG~ funciora~ento da Rede de Abastecimento de Água, POços Artesianos e
oescrição:
~.anutenção < <uncionamento d~ Reàe de Abastecimento M Água, Poços Artesiar.os
t cacimba~

unidade de medH ): Rl

Quant>dade 1017:

I

subfunção: 512 · sanea•ento Básico Urbano
Programa: OOll - Coleta e Trat<aento de Esgot·
Aç2a . .. .. : 1007- Construç2o ~ sisteoa de fossas e ts~tamento sani tário
D~scrição:
Construção je Sistena de Fossas e Esgotamento Sani tário

unidade de

~dio.:

RI

Quantidade 2011:

Aíio ..... : 201& - Manutenção, Funciona~eoto do Sistena de Fossas e Esgotamento san1tario
Oescr>cão:
Manutençã' e Funci ona.ento do sistera de Fossas e Esgotareento sanitário
Unidade de .aedi ·a: Rl
frograaa: 0034 - Coleta e Disposição do Lixo Jmiciliar

Quantidade 2017:

Maranhão
Governo Jo1Un1Cip31 de

lOO 1017 • .lnr ,o de M
etas e Pnoriaades
!ta~ ec•Jru

Página : 008

N.i ria

Ação .. ... : 1008 · construção ~eforna e t>Jri)liação de Aterro sanitário
Descrição:
construção Reforoa e ~pl1ação de Aterro sanitário
unidade de med .la: RI

Quantidade 1017:

1

Ação •. ... : 1019 ·Manutenção < Funcionasento dos serviços de Limpeza Pública
D~scrição :
•anutençã~ ~ Funcionaa€nto dos Serviçcs de Littpeza PUblica
t~idade

de meG da: RI

Quantidade 1017:

!

Programa: 0035 · sanea•ento e Drenagem urban.
Açao •..•. : 1009 ·construção ~efor~ e Ampliação de AÇudes e Barragens
Descrição:
construção Reforaa e Ampliação de Açudes e Barragens
unidade de medi a. RI

QUantidade 20l1:

l

Ação ... .. : 1010 - Nanutençã . e conservação de Açudes e Barragens
Descrição:
Manutenção : Conservação de Açudes e Barragens
unidade de med1.1: RI

QUantidade 2017:

Função: 11 - Energia
subfunção: 752 - Ener1ia Elétrica
Progra"<: 0041 - Eletrificação Rural e Urbana
ACao .•... : 1010 - construçlc Reforma e ~pl iaçáo da Rede de Energia Elétrica na zona ~ural
Descrição:
construção. Reforma e Aopl iação da ~ede de Energia Elétrica na Zona Rural
Unidade de meo'da: Rl

Quantidade 20!7:

l

Ação ...•. : 101! · construçáo. 'efor:a e Ampliação da Rede de Energia Elétrica na zona urbana
~escrição:
construçãc Reforoa e ~t~liação da Rede de Energia Elétr1ca na zona urbana
unidade de mej· Ja: Rl

Quantidade 2017:

•çl.o..... : 2021- l!anutençãa; Conservação da Rede de Energ>a Elétnca na lona llorai
Descrição:
Kanutençã e conservação da Rede de Energia Elétrica na zona Rural

1

Maranhão
LDO 2017 - Ane~: de
Governo ~Jn•cipal de !tapecoru Mi rim

~e tas

e Prior;dades

Unidade de medi a: R!

Pàgina : 009
Quantidade 2017:

l

Ação ... .. : 2022 - Manutenção: Conservação da Red< de Energia Elétrica na zona urbana
Descrição:
Manutenção e conservação da Rede de Energia <letrica na Zona Urbana
..-.idade de •ed·, 1a: RS

Quantidade 2017:

função: 26 - Transporte
Subfunção: 781 - Transporte Rodoviário
Programa: 0030 - Oesenvo lvlmento e Expansãn t; uana
~çáo ..... : 2a2J - conservaç'- , Reforma e Manutenção do Terninal Rodoviário
Descrição:
conmvaçt l. Aefor~ta e Manutenção do Termina1 aodovi ário

ll!lidade de medh· H

Quantidade 2017:

1

Prcgro•a: 0042 - A<pl1ação e Melhorias da Mõl ·a l~aria
Ação .... . : 1012 - construça< Reforma e Ampliação 1e Estradas Vicinais, Pontes e BUeiros
Descrição:
construçã . Reíorma e A"Pliaçào de Estradas Vicinais, Pontes e suei ros
Unidade de oedi ·.a: Rl

QUantidade 2017:

1

Ação •.. .. : 2024 -Manutenção~ conservação de Estradas vicinais , Pontes e Bueiros
Descrição:
Manutençãc <conservação de Estradas vicinais , Pontes e Bueiros
Unidade de medi o· RI
Programa: 0043 -

~ernização

Quantidade 2017:

l

e Conservação O· Equ1paoentos

AÇão .. ..•: 1013 - Reaparelha •ento da frota de veicules e ~áquinas Pesadas
Descrição:
Reaparelha. <nto da frota de Veicules e ~quinas Pesadas
unidade de medi •· Rl
órgão: 06- secretaria ~Jn'cipal de Educação
função: 12 - Educação
Subfur.çào: lll - •dm•nistração Geral
Prcgraoa: OOG5 - G•stão da Educação

QUantidade 1017:

l

wara+ão

LDO 2011 - Ar;

G~f~O ~rt(lpal

dt

J

de lletas < p·,or;ca:e;

!taçi:J~ Miri~

Ação .. .. . 1011 • Kanutençàc <Funcionamento da Secretaria MUnicipal de Educação
Descrição:
Hanutençl• e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação
Quantidade 1017:

unidade de •ed· ·•, RS

>ç;c ...... 2026 - Capacltaçà ê Trtloar~,:o de Servidores d;
:escrição:
~Clta,.) e Trtlni.-tt~tc de Servl~l)re~ da

E~Jcação

~d:.Jt.atâo

1
SJ~fur;ão:

l6! •

E·s·r~

Fundarental

Progro,a: 0000 · Encargos Gerais de

~•nicipí

Ação ..•.. : 0009- Contribuil·' ao Pasep-Patrimônio do S<rvidor Piblito (Fundeb)
Descrição:
Contribuic , ao Pasep - Patrimônio do servidor Público (Fundeb)
unidade de med>• ,. RS

Quanticade 2017:

Prog•au: OC!3 - Jesenvolvirento da EdJcação IS>Ca
•;in ..... :
::;:saich:

!O!~· Coestru(l ~

~tfor;a t ~~11ac!c

'e

tnic~cts ~scola~s

co ["SlftO fur~·rrtal - ~

Cor.struch ~efon:.a e -lutã~ d~ - ·5d:.1~s Esrob.. n do Er.S1!'0 fl.1d&:t'"tal 110!

l

Ação ..•.. : 1018 • construçlo
Descrição:
Construç!o
EnSino.

~•fonoa
~eforma

Unidade de med1 '' Ri

e A,pliação êe unidaces Escolares da •ede Mun1c1pal de Ens''
e '"Pliacáo de Unidades Escolares da ~ede Mu,lcipal de
Quantidade 2017:

1

1ção•..•. : 10)3 • Na•ottnçic t Fuociona·ento do Pr~ra•a 01r.he1ro Direto na Escola· PDCf
:escrção:
Maru.tE'í~• ; Funoçnar;nto do 'rogra:oa Clnneiro DiretO na E.scola • POCf
Qua·tldadE 1017.

1

Mara,."io
GOverro •J•ICtpal de iwec Jru Mirim

LDO

1017 -

~~'~

de wetas e Pdondades
P~i•a

unidade de <eo·
AÇio ..•.. : 10!1 - ~aruter.çâo
o~scrição:

~anvtencã

l

RI

· Oll

Quantidade 1017:

r Fu•cío'W!'ento do Prl!jra•a !olsa de Estcdos do Ensino f,'IC..,eo:aJ ·
e Funcionlmentc do P·ogra~ Bolsa ée Estudos do Enwo furda.nencal

- IIOE

Açio ..... : 1036- N•nutenção, Fu,c1onamento do En;ino funda•ental - MDE
Na.~t2rcã.: l ~;J"'(lC "'d7?!1tl

::ran{âo:

!So [1'\Si"t!\ F-wl'lda'tfl'ltal .. M>E

unidade de •ec :a AI

lÇAo ..•.. : 1010- Nõnuterçâc
O~lCnção:

Ma.~te•çic

f>nctor~·e•:o

,

F•ot1or~eoto

~amdade

do Ersiro
do E•s1.o

f .r~a;ent•l

Fll"~o·ertal

10!7:

1

·60S
-~

Quantidade 2017:
Açio .. ... 20)1 ..

D01cr>çào:

-.r.jte~çãt ~ F~~;io~3Qf ~to
~anute 1çâ< e FunC1onll!lento

un1dade de oed .a.
~;o

.... : 1051 ·

oescr1çâo:

~~

-

4~

do Ensi'o Funda.enta· -

4(l!C

d? Ens1ra

CJ,C~~,ta~

Quanttdade 1017:

~anucenço: e Funciena>ento da Educação Quiloooola Manutenção e Funciona•ento da Educação Qu1lcmbola-

4~

4~

Qt.mícade 2011:

Ação ..... : 1013 · Nanutençãc 'Funcionamento da Educação Quilombola - 60%
~anutençãc e runclor••ento da Edu(ação Quiloobola - 6al

oescricão:

Quattidaée 2Q17:
Programa: 0017 - Administrativo Setorial
Ação .•.. : 2037 • ~ucençâc , F•nc,o-õt~:c Go cors~inc ~nlctça' di -.re•ll ES(cla•
oescrtção:
Nanutençãc ? Funciona.e<to do Conselho ~nic1pal da Merenda Escol•r
Quaotidade 1017:

Ação ..... : 2038 · ManHenç;o ,. Furcionaoento do Ccnselho l'llnJClpal d> Prograll<l Brml Alfabntzaoo

Nmll!lão
Governo ~nic1pal de Ita1ecuru

~i ri•

lOO 1011 ·

cescricâc.

Aw~

MaT.. ter.çãc

1

de Hetas e P'10r>dades
;:l.l"!f10t-a.e.1tc

.;c

Pág1na : 011
~11C1JI'~

CMSf 1b

do

F"'Cg..,. 3ra:si'

Alfabetm .J
QUanndade 1011:
Açio ..... : 1011 · l!anutençã

t

~scriçâo:

' f""cicoac<nto do Conselho •,o1c1oal do FUNCEB

·~J:t1Çil

Funciona•ento do Conselho 10\Jnicipal do fll\1lEB

Unidade de med·,. 1: RI

Ação ..... · 1039- Progra:a
P~c;rar~

Cfscriçã.o.

1

'-~'ooal

Quantidade 1017:

!

de Alirentaçao Escolar · PSAE

.. ,oral dt

Ah--~"U;i::~

unidade de med ' ·a: RI

:S!Dlar -

~

QUant1dade 1017:

Ação ....• : 1010 · Progra-a \ ;ional dt Al1ne1taçãc Quilootola ·
omrição:
Programa. N, ·ional de Ali•enuc~o QuilOif~ola •

~

Pt<AQ

!

Progra'!: 0011 - · ra,sporte Escolar
Açio ..•.. · 1015 · AQu>s>çlo ,, ón1bus Escolares
oescriçio:
A'"is1cl' de ón1bus Escolares
unidaée oe ••d· a: RI
A.lo..... 2041 • Pro;rw
Descrição:
Prog•~~~a
uondad~

Açáo •. .•. :
C!Str1çâo:

20~2

~•or.al
~' iooal

de med1 ' <I

Qu~1t1da~•

do Tru.s~orte Escolar • P'Cii'E

do Tran5çorte Escolu • PV.TE
QUant1d1de 1017:

·Manutenção ' Funcionamento do Transporte Estolar do Ensioo Fund,.eotal • NOE
~outenc! e fu"C'O'&"en!o do Transporte Escolar do En5ino Fonda•ental • MDE
qua~t,dade

,_;io ... : 2~11 • Ha.'."tf'la._ ;

cescnção:

2017:

1011:

c,

·~10<'&e1TO CO 7ra1sporte Escolar do E."lSir<l f,rda· !rta1 • F;.r;u
ll.lnutençãc e f•JnClo•amenro do ·ransporte Escolar do Ens1no Fv!dl-e•tal ·
Fundeb 40'·
~ant1da~e

20!1:

l!aranhão
Governo Munic ipal de Itaoecuru M
irin

LDO 2011 • Are·o de

~ttas

e cnonda:es
Página : 013

PrO<) ma: 0018 • QJJ h f1 cação de WVJdores
~C1tiiZ e "rei001<'tC de Se-.itores do En$100 faca..eclll ·'coe;~ 4C$
Capacita,,. e lre1na·erto de Serv·dores do Er.sino Furdaoental • FVnceb 4C%

A;ic .•.. : 20;6 ·

Descrição:

Quantidade 1017:

1

Progra•a: OOAI - Esporte na Escola
A(io ..•.. : 1016 - constr~1a :tefo,.a e .<.;;~l1açao ce Gl1'4$10S, Quadras de ESÇ(Irtes e Cç;ç1ms Esc
Dmriçào:
conmuçã• 'eforr.a e Anpliação de Ginásios, Quadras de Esportes e co-çlexos
Esportivos

~çio ..... :

e ~.'ICIOI'õ<eDU de G"mios e Quatras de Esoorus
Mí!i'JfJttnçã; -: r•..rtC10na"t'n~o dt GniS1C.S e QJadras de Es;oru.s

1043 · li<JIIitMçã.

Orscriçãc:

unióade de •ej· ia: RI

Quantidade 1017:

A{io ..... : 1017- Manute,cãc t FU'Clc•a-entc do 1r)9ra•a 8llsa de Estudos do Ensino •rof,sslo'allz
Descrição:
'a-.:te<ça e f' 'l(ltr<.·ectc :lo >-u1rao. ~lsa de Est•dos de <rsil\)
Profiss1o· ;lizante
Quartidade 1017:
Pr09rama· 0016 - Alimentação Escolar
AÇlo .•... : 2028- Frogra·a •·,'anal dt Al'>f•ta:i~ Escolar· Ens1no Medlt

Descrição:

Programa ~ •.1onal de

A~ioentaçâo

Escolar · Enstno

~éd1o

Quantidade 2017:
Progr..a: 0011 · Transport< Escolar
A(ao ..•.•. 2019- Marutençâ• ; ç•rcloc.-ento do ~rans10rte Escolar do Ersino
Dtscrição:
Manutençâ< ; functon••ento do Transporte Escolar do Ensino

~d1c
~édlo

l

de Mttas e ?noricat<s

113ranllac
lOO 1011 - A'!<
Gc•ernc "'"'c1pal dt ltapeccru Mlrta

Pign>ol : 01'

Subfunção: 363 - Ersino Profisstonal
Programa: Q017 - Transporte Escolar
Ação ..... : 1030- Manutençi• ! F~nc>onarento rlo 'ran;porte Escolar do Ensino ~idio Prof>ss>ona'iza
Descrição.
Nanutença: , Fonoonrtnto do Transporte Escolar do E's'"o Med·o
Prohssic .. hunte
IJI>clde de •e<!'

Progr~.a:

QuJntldade 2017.

RI

0017 - Transporte Escolar
Ação .••.. : 1031 • Nanutençà·
Descrição:
ManutenÇ~C

l

!

FUncionamento do Transporte EScolar do Ensino untvers>IÍ'10
funcionamtnto do Transporte Escolar do Ensino universitá'lO
Quantidade 2017:

Unidade de medt ;.: H

l

Programa: 004õ- Ensino s.perior
Aí~~ ..... :
~scrição:

1031 • NanutrnçAc

!

~lnutencác

.

~ PrG~ra.a
f.nciOilil':!~lO CJ Pf();)~

'"nc>oraoe·to

Bolsa de õstudos do EnSinO S,;t'10r
Solsa C! EStudos do Enstno Sc:e•·or
Quantit.Jôt 2017:

Progra.'!l: OC'.l - oesenvclvimento da

Edvcaç~o

JSICa

~ção . .. .• : 1017- ConStruçJo Reforma e Ampliação de unidades Escolares do Ensino Infantil - MOE
Descrição:
Construçl . Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil - MOE

Quantidade 2017
<;ão ....• : 1C44 · ~an,tecçi< 1 F~'tlO'~fnto co Er.S1nO :nfanti1 • MDE
rescrição:
Ma"' .~tençl' ~ r~.;'K10rtar,entc tb E'lS1r.o :nfa.nn · · .MO(
Qulntldaée 2017:
t.;ão ..... : 1011 - llaMe•çl t

F~oooraa:tnto

c; Edc:açãc Infar.til de Oa 6 ~'os - 4~

I

Mmn'-!c
Govtrno

ML~1C1P!. d~

lDO 1011 lta,tcuru

A-1< .:

OE ~~ttu e Pncné~t!S

~l tll

Otscrição:

Maouttnção ~ Funclcnaotnto da !ducação Infantil de Oa 6 anos - 40%
Qvantida1e 1017:

Açk .... : 1058-

Otscriçãc:

IQ~ttnçlc ~ Fu1C1ooar.ento da êec2çáo Infantil de Oa 6 anos- 60%
Manuttnçã e Func1onaoento da Ecccaçáo Infantil de Oa S anos - ~

~idadt

Ação ..... :
Oescriçáo:

dt ndi J: RS

2045 - Proqr~"'
Progr~'a
~idadt

Ação . .... :
oescriçl.o:

2046 •

1

Qvantidade 2017:

· ;cional de Ah•enta;ão na Creche - Pfii.C
•.:ional dt All,entação na crecht - PNAC

de " t31 T RS

Quantidade 2017:

1

Progra>a , .;tonal do Transporte Escolar· PNATE ·Ensino Infanti l
Progrua •..(lona1 de Transporte Escolar - PMTE • Ensino IManti 1
Qvilltior.e 1011

1

AÇ!o . .. .. : 1047 • Manuttnçàc e Fun"onaotnto do Transporte Escolar do Ensine tnfanti' · IIOf
Descrição:
Manuttnção 2 Func1cnaoento do Transporte Escolar do Ensino Infantii · ~E
Quantidade 2017:

AÇ!o ..•. . : 1048 · Capacitac<' e Treinamento de servidor•s do Enstno Infanti l - kO!
Otscnção:
capantaÇ>' e Treinll!lento de Servidores do Ensino Infanti l • liDE
1

S;bfu•çio: 366 · Ed.caçlo de lovers e Adultos
Proçra••: OOll • Oesenvo1vioento da fducaç;c Básica
~~o ....• : 1049 · ~a<•te"\â;? F.rcic.a·e•tc de Froçr-o:! srasi l A
lf2beti2ado
oescrJção:
Manuttn(ão ' Funcio.a•ento de Progra•a arasi l Alfab<ti2ado

unidade dt •ed :1: RI

Quantidad€ 1017:

1

~arannào

Governo Nun>cipal de

lt~1~curu

LOO 1017 - Anf ; de Metas e Pr1orió2des

Mirim

Página : 016

Ação •..•• · 1059 · Manutençãc ~ Funcionaaento da Educaç!o de Jovens e Adultos · ~~
Cescrição
Manutençã· e foncionarento da "'~c.ção de Jo•ens e .:d~ltcs • 400:
Unidade de aeo1 ,,, RI

Quantidade 1017:

Ação ••..• 2060 • Ma·utt1ç2,? Fo·c;Gn!.entc da EtJc~çjo ce J~.ens e Adoltcs · 63%
Oescriçãc:
Mall\ltençào , Funo~eitl'entc da Edocaçãc de Jo,·ens e Adultos · 61)1(
~antida~

1011:

1

subfunçào: 367 · Educação Especial
frograma: 0011 • Oesenvolv>•entc da Edwcação ó'SICa
AÇão.....

2~1

·

oescrição:

~•NJtnçã~

e F.rci~~·ento da

ManJten1âo ,

Funcio~•ento

<ox~çio

Estetial • 4ill:

d2 Educação Esrecia 1 • 4lll:
QUil\t i dade

2017

Acão ..... : 1061 ·Manutenção 'func>ona.ento da Educaçic Especial · 60l
Ma!"!:.~tt.r:cãc ; F"L:I'Itl.or31':tnto da Educ!çlo E.spftUl · ~

Dtscriçio:

unidade de medi ·:. RI

orgio: Oi ·

Stere~. ~.n1:1pal

su~'tnçio

Qu3nt>dade 1011.

!

de Cultura e Turts.o

112 • A.tn1nisuação Geral

Programa: 0006 • Gestão da cultura e de runs 1
Ação .... : 2061 ·
oescriçio:

~arutençáo ~
~anutençàa

Fuoc>onõ,ento da secrttaría MUnic•pal de Cultura e T•tTSIO
e Funcionamento d; Secretaria Municipal de cultur; e Tur>sao
Q::Y>tidac• 1011

Função: ll • cultura
sutfunçãc· 392 - O> fusão
~rog~11: 0~7

·

cul~ural

~i~l str!tlvo

Setorial

l'arar~ãa

UI()

2011 ·

~~

o de ~etas e F-io..,<R~<S

Gcverno -.n1c1oal ce :ta,:)?curu ,.,.rill"

Pag>n.! ; 017

Ação ...... 0049 · manuten( ' e funcianamento do conselho de cultura
oescriçáo:
tr,anutençã . , ~ funciona/t;ento do conselho de cultura

Unidade de medi d AS
Progr"'a:

002~

Quantidade 2017·

· Prooo(âo e Difus>o Cultural
•ç~ ..... : 1019 · Cc,st~çJc
t?s<ciçâo.
ConstMCÇ!c

~efo~i
~efor-a

e ~~liz;ã~ ~e E•ollote<a}

~n1ci,a1s

e ~11cCâO C! 8'bliotecas ~n>C 1~J 1S
l'Jmidadf 2017:

Ação ••••. : 2066 •

Descrição:

oese1Volvi•.1:o de •tiv1dades Folclo·icas, Art1StHas e Cultura1S
O!SM>Ol Vl ~nto de •tivid3des Folcloricas, A•tisncas e cultums

unidade de med1 ·a AI

Quantidade 2011·

Ação •• ... : 2067- Manuttnça 1 funcior~,ento de Bibliotecas Municipais
Descrição:
~anutenção e Func•o•omento de Bibliotecas Municipais
Qua1tidade 2017:

unidade de •td' a: RI

Ação .• ... : 2064 · Nanutençã· e Func1onaoento

&o setor d~ Turismo

Manutençãe r F(Jncionanertto do Setor de Turismo

oescriç~o:

unidade de med da: RI

Quantidade 2017:

AÇão •..•. : 1061 • Programa .~ lncentwo ao Tun"'o
Descricão:
ProgrJma é l1C!ntivo a~ rur1soo
U01dade de l!d' ' RI

Subfunção: 811 · Desporto comunitário
Progra.a· OOCI · Gestão do Esporte e Lazer

Qu~•t•dade

2011·

1

Naranhão
Governo ~unici~al de

Ita ~ecuru

Mtrim

LOO 2017 • A~,.a de Metas e Pr•or1dades

Página ; 018

AÇão ..... 2063 · ~a"wteoçiJ • FU'C'6"~tnto d! secretaria ~~ic1pal de Esporte e Lazer
oescr1çào:
Manutenção Furc>ora.ento da Secretaria MUnicipal de Esporte e Lazer
Quantidade 2017:
F·ol'""

C~l'

· '<!-1r.1strat1vo Setonal

Ação ..... : 2069 ·

~anutençàc

o~scr•ção:

~lnutençi~

'Funciona•ento do Conselho Municipal de Esport•
e fJnciona-e,to do ccrselho NJnic1pal de Esporte
~Jartic3~e

?rograma· 0044 ~ Desenvolvimento do Esporte

A"

2017:

,jor

A;âO ...• ' 1020 · (OOil"'ÇáC ~<'O'"! I 4;pl1acáo c• Ce•tros (SfOr!l.OS
oescnçáo:
co~st"'ci• Refo.,.a e •·j)hação de ce•:ros Elj)orttvcs
Unidade de medi
~cão .....

omnçáo

1:

1S

2ij7C · oese·vol"' ,·to de :>6porto
oest~~o1vl !·:o ao Ofspcrta

Quantidade 1017:

l

Quantidade 2017:

1

-""~)r
Ata~or

Ação. ,. .. : 0048 · dmnvolv1 ento do desporto profisstonal.
Descrição
desenvolvi ,,to da desporto profissional.
Qu311tidao'e 20!1
órgão: 09 • secretarta

~unicipal

de Saude

Subfunção: 111 · A&ninistraçâo Geral

Ação ..... : 2011 • ~.anutençac < Funclont•ento da secrnaria ""nicipal de Saude

~ran~ão
Çowe~.o

lOO 2017 · Are ,o de

MJ'I1C1pa1 dt l·a:ec.~oru

~etas

e Prioridades

11t1 na

Pá;inJ : 019

M
anotençi e Funoo,l!llento da Secretana ttJnlClpal de Saúde

02scrição:

~a,t ic.de

1017:

$Jbfunçáo: 301 · Atençio aasica
Programa· 0024 ·

~ções

de Saude

Ação ... .. : 1072 • ~1so ée A' ,nção Bis1ca • P~s Fixe
c.escriçáo:
Piso de Ah1do easica · PAS Fix~

Unidade cr ,eu-

1.

Rl

AÇão .•... : 1073 · Pr01'~ é ASS1stt0!12 Flr.4!Êa:1CI &isica
ces<r,ção:
Progra1a c. Assistência Far~céU11ca sásica
Qeantldazt 1017;

Aç!o ..... • 1014 - Progra•a ' r-icia Popular do Eras1 l
Pr<l!jn•a """"a Po;..lar ~ Er<S' I

c~c·lção:

QUantidade 2011:

1

Quanndade 2017:

1

Unidade de •ed' j1· RI

Ação .... . : 1015 ·Programa •· saúde Bucal
Descrição:
Pro;ruc d >a cde suca1
unidade de med1 ;· RI

Acâo . ..•• : 1076 • Progra~a c, ~;entes coo-•n1ca•cos de SIJde • PACS
oescrição:
Progra•a d· Agentes C&nonnirios de Saude · PACS
1

><;h . . : 1071- tro;•a·~ s.~;. da Far'ia- PS'

omnção:

Progma s·,d; óa fam;lia • PSF
Quantidade 2011:

AÇão ...•. : 2078 · ~úcleos de .poio à saide da Faoilia · NASF
oescr,çlo:
,,clros ~. ~io a saJée ot F10ll1a • '~f
Unidade de otd da: RI

QUant1dade 1017·

1

LOO 1017- Aor,J d;

~ranháo

~etas 1

Pr1or1dades

GOverno MUnicipal d! ltapecuru Mirim

Pagina : 010

"-Çá<l..... 1019 · /fWJtt1Çio ~ F;rcio.a•ento do (entro de ESpfClalida~s OôontologiCaS ·ao
Cescnçlo:
~anute,çlo 1 Funciona,tnto do centro dt Especialidades odontologicas · CEO

unida&e de ned1o · Rl
~h

.... : lOS{) -

Descrição:

Quant1 dade 2017:

~Ut1ençlo , Fu'ClCII;"ffllO do F,nc~ JIU•l•.ipal de S;;dl • 00
Manutençà. e Funcionamento do F•nrlo Mu,cipal de Saude · FtoiS

Quantidade 1017:

1

Progrooa: OOit · AÇões de Saude
AÇãl ••••• • 1021- ccostr.cã• <e'oooa e 41;l1açl> :, H0Sp1tal
Of~cr1çâo:

Ccnstruçà• Re'oroa e '"Pliaçáo de HOsp•tal
Quantidade 2017:

.l~ãJ .. .•

oescriçâo:

1012 - Construção ~e'o"'a e ~l1acà3 oe Postes de saioe
Construçl Refon:'a e A.•P liaçh de Postos de Saúde

Un1dade de oed· 11 RI
A;áG .....

oescríção·

l

QUantidade 1017:

l

2081 · 04nutonçã, ' F"r.cio,...nto da M<d•a e Alta Cooplexidade .l."bulato·i<l e HJSP1tl•·
~<nutençào

Hospi t lar

' FJnciona.1ento da •tdia e Alta complexidade A•bu lator•al

1

~AC

Quantid•d~

2011

1

~ção . .. .. : 2081 · Manutençic e Funcionamento do fAEC ·Fundo de Ações Estrattg1cas e coopensaçào
Descrição:
Manute"çio • Funcionamento do FAEC · Fundo de Ações Estratégicas e Coopensaç!o

lção ... .. : 2083 · Hanutençàe c Funcianaoento do SAMU- serviço de Atend1mento ~óvel às ur~inc1as
Descrição:
Kanutençâc ' Funcionaoento do~ • serviço de Atendimento M
óvel as urçincias

U01da:e Gt
subfunção: 304- v'ç•lãnc•a sannâria

·~

1 Ri

Quartiéace 2017:

~rarlâo

LDO 1011 - A-,

C.Cvtrno IL1iciça· dt

::ij)~(c"J

J ~e ~tas

Açã~• . .•. :

Fagtno • 011

~anuunçáo

lOS. -

Descrição:

~anutençác

• Funcion<,.nto da Vlgilância sanltána
e Fllncionanento da Vtgilãncia Sanltária

Unidade de •edi .a:

Subfunção: lOS -

t ?r1or1da1Es

llir'•

ui~tláncia

RI

Quantidade 1017·

Ep1de•nologica

Pro;·a:,a. OC1- - .o.rêes de Sajde

•;ào..... : 1085 • Na'l>mçir f F•'ICiora:e113 da Vlg-lâ1C'a t PrtiOOÇáo da 5aj:je
Descrição:
lú'lltenç!: - F•'IClonaae•to ca vig-lã'ICt< e Pro:oçâo da saa:!e
Quantidm 1017;

Un1dade de rtt·ia: RI
orgão: 10 - Secret. Mutictpal de Assistência social

~;ã~ ..... ; 20Si •
J<scnço\J:

•3~te"çâq l rJ~c,cr.~l~to
f fJrciGrM<r:o

Na,UW;ô

dê

~:ret~tia ~~ic1pJ,

dP ASs,stinclJ SJ<la·

da 5etrttaria ll;nÍC1pal dt A$S1Stincta S:x:al
Quantidade 1017:

s~bfunçao:

1•1 - AS>istência ao Idoso

Programa: OOH -

~;ões

de Desenvolvimento Soct,l

A',ão .. . .• : 1017- construção, Refor•a e AmPltacão do centro de conviv!rcia do 1doso
Jescnção:
Cotstruç!, ! Refo--a e .11:9hação oo C"tto de conl'ivi~cia do tdoso

Unidade de

•!C .~

RI

Q-Jartidlêe 2017:

~arar.r.ão

Goveroo Municipal de Itapecuru Mirim

LOO

10!7 - An< ' de

~etas

e Pnor:da~es

Unidade de medi a: AI

Pag1na 011

Quantidade 1017:

Açao ..... • 2090 · Manutenção, runcionamento do serv1ç0 de Proteção social 8ás1ca r.o Oc•1c1l1o
OPscrição:
Manutenl;" e Fuociooamento do ServiÇO de Proteção social BÂs1ca no 00m1c111o

subn,n{io 243 ·

A~;istincia

a criança e ao Arl< 1scente

Programa. OOM ·Gestão da Assistência sooa·,
"Çãa .. ... : 2105 -

lfan~tttnc?:. ê f~nci::m~~nto

O!scrição:

Manutençãc ' runciona<ento do •undo ~unit ipal da Cr1ar1a e do

do fJndO .Jit1tipal

Q Ct'atÇI f

do Aa~lesur::e
Adolescent~

Q<Jartidade 1017:
Proqrama: 0014 · Ações de oesenvolvi•ento soe 11
';lo •.••. : 1091 • wanutenç~. dcs Serv~ços de Corvi>encla 1 fortaleCimento de ~nc.los
Cescrição:
Y~nutençi< Jos Serviços de Coovivencia e Fortalecimento de V1nculos

Aeáo •..• 1091 ·Gestão de' r>;r~~ de Erradicação do 1rabalho Infantil · PETI
Oevnçh:
G<Stio co rt>c•a.· • de Erra~>c;;ão Gl Tra!>alho !nfanti. · PETI

unidade de med1

3

RI

Quantidade 1017:

Açào .•. .. : l!G& ·Manutenção 'Func>onamento do Conselho Tutelar
Descri~ão:
Nan•tencàc ' runc1on,.ento do co,selho Tutelar
unidade ôe oe1i

J;

RI

Qca•tldade 2017:

~ão ..•.. : ll01 ·Gestão do ·~ra:1 d? ''~~~as Scc1o Ed>cativas e• Veio ~erto e> L1~E~laét ASSIS
O!SCrlÇiO:
GHth do •ogra•a de '!dldas SOClO EduatiUS .. 11<10 Al:ut>,. libirta~t
ASsistida

Açio ..... : l!OS • ~aJ\utençõ

~

func>cr,a,e•to do co,selho IIUninpal dos Direitos da <naoça e do •d

Narc•·iG

lCO 1011 ·

'-f; •G

ce

~!UI

t f"lOroda1:s

(.()<trilO ~lC1pa1 ~t I~apecurv ~in•

oucnção:

Manutenção i funcionl•ento do Conselho
Adolescent·
unidade de ·ed·

1.

~n1Clpa1

do; Di reitos da Cr>ança e do

Qvant•dade 2017:

<!

l

Programa: 0009 - Gestão da ASsistência Sotial
~áo ..... :

209l - ~~·.ten;ã. e Funcinn&· e<to do F•oóo -.n1cip11

&! ASsis<iOC>l SOC1&1
Marotençâo E F~•cioo&,ento de F•100 NUo>cipal de ASsistincll Soc11l

0Escr1ção:

unidade de medid,: RI

Quantidade 2017:

Progrooa: 0014 • oções de oesenvolvinento Scc>Jl
AÇIO ...•. : 1021 ·

Oescr1ção:

Construçà~ Reforoo e oopliaçá' do C!rlro dt ~tftrén<li da ASSlSifO('I SOcial ·
Construção, Refonna e ~l1ação ao cer.tro de Referéncia da ASs>sté•tla SO<ial

- em

Qulntldade 2017:
1çio... .. : 1026- Constr.;< · Refo"'a e ~li&;ão do Creas
oescrição:
Construçã. Reforma e Anpliação do creas
unidade de oedi , · <I

Qua•t•dade 2017:

•çãc••.• · la57 • ~a,.terçã: al casa de -.o•o t · sã' t,1s
oescriçio:

~anutençã~ ·h

casa de

~010 e,, Sã~

unidade de cedi :l: R!

uns
Quantidade 2017:

.~;ão ... • iDóM - Na·.u•cil: z <lorioraot1lO ela ,AF- Prcg~l ~c A:nçh roregnl • Faat:'a
Descrição:
u.,tc·çãc 'Ftnoorm.:o do PA:• - •rogn•1 de Atei1Çâo Iougral • faoi' 'a

Quantidade 2017 .
~lo .... ,,
::~tsmçb:

2091- M&rJtc'íjc
IUrJtnçà;

fortio.aoento do (RAS- Ce1tro dt Rtfeteocta da ASS1Strotia Socta'
da CRAS · centro é; iieftrft'cia da ASsis~i-.:'a

~ f.rn011Uf'!0

SOCli ~

Quantidade 1017:

Niran'>.io
Gcwuno ~~;ninra' dP

UO 20!7 .ta~<curu

Mma

oescrição:

•"e > de lfttn 1 Pnoríoa:e;

~nutença, ~ Funciona•eoto do
AssistênciJ sodal

C~EAS

· Centro de

~efe~ncia

Especializado de

~ção ..... : 1097 · Manuter.ção
Funcior.a•ento PAEF~
Descrição:
~anutençác e Funcion~•ento PAEFI

1

~çâo ...•. : 2088- ApOlO às r ;tidades de Trata•ento de Pessoas coo oependênctas Quioicas.
omrição:
Apoio às Er idades de Trata•ento de PessOis c0111 D~pendéncias Quiams.
CMntHI~de

1011

AÇio ..•.. : 1099 • Acoapanha.-·rto do Programa BPC - senefícíos de Prestação CMtlnuada
Descrição:
Aco•panharr,1CO do Programa BPC · Beneficios de Prestação Continuada
~idade

~~

de !lfd' •>:

1

AçAo .. ... : 2100 ·Gestão de i'é nas Escolas
Oescnção:
Gestão do r;c nas Escolas
Unidade de •ed•r" RJ

Quantidade 1017:

1

>çio . •.. : 1101 • Gtstio do ''astro o-;co e sclsa ra.1lia.
DeSCrição:
Gestão de .aoastro Ur1CQ e aclsa faoilia.
unidade de med1•.: R!
4ÇÕ~ ..... :

Ots:rlCác:

210? • •an.tt'ti. d!;

Quantidade 2017:

oE~flC10! E•<·~t3ÍS

ttanute~tã' .J'S Sf'~~1C10S he~a.alS

unidade de med1

.l:

RI

Quant;dade 1017:

4CáG ...... 1109 • I•pbotacL '~~rwte111ão da casa de Passage• para crie.1ças e Adolemntes e.' sit
I·pla•taíi '~~JtE'(ão ~a casa :a Passagt- ça•a '"-ianças e ~•'•sceotes "
S11.açâ: d· A:a1001o

t'•scdçlo:

unidade dt •ed;o R!
S•bfuoção: 331 · Proteção e Benefícios aG Trabo''ador

Quantidade 10l7:

LDO 1011 · 4-"~t' .J dre _,ttn e Pricndaies

Ma"'i'"'"'lO
Go~~rno

fil.iniclpal de I;.a;-ecuro

~1rt"'

ngu~a

; 025

Ação.... . : 1103 · Manulenç!. do Pronatec
escriçh.
JWutençâo '·' Pronatec

.çao•••.• ·
Descrição:

11~

·

lr~'<1tac: e k!o.teríào do •ressuas
Ioplanuç o e ~anuttrçJ3 oo acess.as

Subfunção : 481 · Habitação Rural
Programa: 0011 ·ASsistência a Popu lação caren·1
Ar,âo..... : 1013 · Construçâc e/ou Recuperação de Moradias eo Areas qura•s
Descrição
ConstNlçâ e/oJ Recu~eraçâo de Ncradits em arm Rurais
QUantlcade 1017:

l(âo .. ... 101• ·
~f!scn ç.âo;

ór;ão: 1.1 · S2r. EKtracró. Art.

Re~

Corstr,ç~· e'o~ Rec.çe·açio ~~~'adias eo lreas Urba>~s
(Ot!Stfl.IÇ.âO JO<.J ~fCUfj!'âÇl~ dl JII01"adu.s é: Affil5 urnan,u

do <ntroncarento

SJt'.oçio· 121 · Ad•in1stra;ão Geral
Pro,raoa· 001! · Gestão Estratégica

!

llln""4o

lOO 2011 -

Alk

o dt Metas e ?ncridades

(;c·:err-o -..nlclpil dE ;ta;ti{\.ru 111ir11

!'agira : 016

;_;ão..... : 21!0 ·

varJ:e1Çi~ t r~r,io~tntc

oescnçlo:

Manutençã:
Entroncame.

órgão: 11 - Sec. t«;n.
Funçlo:

O~

~gr·cult.

da St<rttat1•

~1ic1pll

Eltrannd1rir'l 13

~fg;io

oc E

funcio,;rentc da Secretaria MUnicipal E>traordlrar·a ;a Regilo do

1
~o

Abast. Meio Mlnente

- Aón1n·scração

Ação .. .. . · 1111 • Kanutençãr e funcionanento da Secrecar1a Mun•cipal de Agricultura, Abastec•oento
Descr>çlo:
Kanutençàc i f;ncionaoento da Secretaria ~unicipal de ~gricultura.
Abasteci· •to t

~~~'o

Atintra

unidade de eedie. RI

Subfurcão: 111 •

~ministração

Geral

Progra.Tia: OOlJ - Gestão da Agricultura.

~a~ !~Hier:to

e NtlO

.!~;'!oi ente

~ao ....• : 2!li • ~Jten(,â'- f•rcic12!er.to oo Setor ce ~eio Aoblent•
oescnção:
Min.ilteilÇà . . l F~,;ncic,'Jê..'"into do Setar de .lll!io .!O."Ibltr:u

unidade de

Progra~:

OO!S - ~cões

•edi~ •.

RI

Quantidade 2017:

~1enta1s

Ação .... . : 1018 - Programa !e Desenvolvimento de Ações Ambienms
Descrição·
Programa d• !tsen,olvJtento de ~~óes Ambientais

l

LOO X!cl - A'!t• :e

lll•a••ãn
Goo·e~o

"'"'''Pll

~~<tas

e Pr:encades

je :cap.ecul'\f ~ln ..

011

l'z91ri

SJbfunção: 122 - Adminis tração Geral
Prograoa l011 - Ad,lnlstran>o Setorial
A<i&. ,,,,; lllJ ·
oucncã~:

•a,.teOÇ~O ;
~arwunçl. ,

<,ocioraot•:o d> (~Sel~A> k.•ÍCipal de
F":1onarento do COI'sellr. ""niopal

)<S~r,o1Vl>en!O ~Jral

ce

Slst•'

Dtstn•''"'llf':o RJ•al

Sustentáve ·

Ação .•..• : 211• - Manuteoçlo e Furcionamento do Conselho M
unic ipal de Segurança Aiioentar e Nutr'c
Descrição:
ocar;ne'l(i• e Furci&naento do c~'selho NuntCipal de segurança Aluenu• e
~.~tnoe-~

Unidade de med .. o: RI

Quann dade 1011

l

A(Jo .. ... : 1118- ~!rutt~á t Fu~ric,a·entG :o ~~~o ~Jnlcipal ~e S!ger~,t• A~:,!~:ar t ~:r·c·c~
Oescr1çáo:
M
anutençá e Funci on~ento do Fu<do Municipal de Segurança ~l1oentar e
Nutricion;,

unidade oe red• a 1i

QUantida~

1017:

subfuncão: 605 - Abastecimento
Programa. 0031 - !enefJCia,ento de Prodl.tos 1ricol as
~.;ão ..... · 1019 • cc.stroçic le ~"-''li u•1d<~=s ce &e•eficn•t<1to de Pro:4io t.g·mla
Otscnçãn.
ccnstruçã• Je Peqcenas ~mdac~s ce &eoeficu·e<to de ProC.rçAo "rico'•

Unidade de •edi 1: RI

Quantidade 2011·

Açio . .. .. : 1115 • ~anutençáo e Fur.cton>Mento de un1dades de aeneficiaaento de Pr~tos Agricolas
Descrição:
~r.utençáo 1 func1onamento de Unidades de B
eneficiaaento de Produtos Agrícolas

Programa·

003~

- Abastecioento

A<io ..... : !030- cor.strql Refo""a e AOillíação ce Feiras,

•eru~os

e wa:adouros

Maraonio

LOO 2017 ·

An< )

de Metas

t

Pnon çades

Pagino : OIS

Governo Municipal de Itapecuru Mirim

rescrição·
Quantl~~

•c>o., ... : 2116 · Marutt,ção !
C~.scrlç~ ·

Ha.n:stf~(

~1dade

FUncio.•~•t,to

K ~ :-;.r;tio... a~e,:c

de 1ed1.

de feiras.
~f

~trcados

2017:

e Mat~douros

feir.!S fi'HCJ.dos e 1113tatfouros

R!

Quan:1dade 2011:

subfunção · 60! · Proeoção da Produção Agfopecuál a
Pr~raaa:

0036 · '5sistê•cia Tetnica tgricol•

AÇão ..... : 1031 · frogr..a d oesenvolvioento ~gro~cuârio
:>es!riçio·
f•ogra'Q d< :>tsenvolv1oento Agropecârio
\Jmdaó de oed' ,. RI

•ção •.... : 1032 · Progra•a d• •ec•oização de •reas ;rodutlvas
Proçra-a • lCfcanização de >rus Pr!Jé•·was

1;scn ção:

Unidade d• med .:a. <S

Çuantidaoe 1017:

l

Quactidaae 1011

I

Ação ..... : IOJJ · P•ogr'"a o, ;esenvolvi•ento Pe<uário
l!Striç!o .
oroçraN t' Cese-:"Vttlvir-trtO P!t~ário

umdade de •td' :;: RI
Progra-a: 0037 · serefic•amento de Produtos
Ação ..... :

10~

etscnção:

- ProgriiZ
Progr~na

A~

•col as

~: ;rng;a:;âc c!t Arus Praatlwa.s
dt Irnga·;io de Áreas Produtivas

Un1dade de •ed1 a: RI

~ção .. ... :

Descrição:

Quantidade 2017.

1031 ·Desenvolvi ento da Psicultura em AÇudes e Barragens
Desenvolv' ~nto da ?Sl,ult~ra em A~~des e aarragens

Ullidllle de r.001
Programa: 0039 - •oastec•mento

• U

l

LOO 2017 • An~

Mamhào
~erril

M..n· Clpi 1 C!

'

de Metas e Pr,or1dades

_td;eC~o~"U J~:rim

~;lo ....• :
~ucricãc:

2117 · :ncentivo .o oesenvol"•-ento ca Cnaçlo de AA1>a1s de Grande e Pe~•eno Porte par
ll'lte,~H·c
p.a~

'o

Ctserrwol\·~,t!'lto

~a

crução de

Ani~ais

de: Cira-::tlt e

Peq~.;e~o

Portt

CortE
QUantidad~

1017·

Fucçio: 04 · AOiinistracáo
Subfunç!o: 111 · A,.inlstração Geral

Ação .. ... :

111~

•

O~scrição:

Manutençá4 1 Funcionar.ento da secretaria ~unicipal ExtrJordinária da
Ma~Jtençáo , Funcion.rento da Secretaria MUnicipal Extraordinária da

~eg1âo

~egcão

do L
dr

Le:i:t

Unidade de

~••

:a: RI

Quanttdade 1017:

'

Função: 04 · Administração
S":funçáo: 111 • A~lnlstraçâo Geral
Pr:-grama: 001.: • Gmão Enrarég1Ca
>~çâo .. ... :

Descrição:

1120 · Man·Jtenção ' Funciona•ento da secretaria IWnicipal Extraordinam de I.SsJrtos Fo
Manutençã· e Funciona•ento da secretaria Hunicipal Extraordinária de Assuntos
Po1'ti cos
Qu.lrtidade 1017:

:rçao: :s · Secrnan1 ~'"'"pa1
fUnÇàG: 0~

•

da

~ulher

~"ir1s:raç!o

Programa: 0011 •

Ge1t~o

Estrategica

ttaran~c

lDO 20:7 · :. .. \) de Wf.Us e jh·lor·taO:es

Página 0!0

Governo MUnicipal de Itapecuru Mir1•

AÇio ..... · 2121 - ~a"Ut!oçi· e '"'c•cra.=nto d3 secretaria Municipal da Mulher
Oescrição:
Nanutençác 'uoc•cn~·to d! S!cretaria Nu1icipal da Mulhrr
Quantidadr 1017·
SJbfunçio: 144 Assistincia comunitária
Frogrw: OOH - Ações de Dtsenvolvi•ento
A(lo ..... : 1036 ·
Dtscnçio

Soo ·ai

Progr~U d,
PrOIJr~ ~

unidade de :ed'

'valorização e 4SS1Stincia a ~ulher
•alonzação e ASsistitKia à •ulher

J'

Rl

Quantidade 1017:

órglo: 16 - Secretaria de ApOlO as Comunidades

Ação .... : 2122 -

Otscrlção:

-•~te,çi" e FU'l'C''"'nto da S!cretaria de ADo•o l l comu•idades.
.N.a:nutenc: e f:Jncor~er.to da 5e<rturia de Apoio as Co:J,;dêdES.

Quantidade 2017:

1

Quantidade 1017:

1

furcáo: OS · <ssistên:ia Social
sub',nçAo: 1•4 - A;sistincia ccnunitár1a
Prograoo: 001' - ASs•stincia a População care :e
Ação •.•.. : 2093- Apoio as
Apolo as

:lêscnçz,:

orçio. ll •

Proc~rao:ría

6eral do I'Un1Cioio

c· J1idades Tradicionais
:·--:ida~es

rnf1c1o,-.zis

Maranhão
Governo Municipal de Itapeturu Mirim

LDO 20!7 - An~ o d~ Hem e Pnoridades
Pagina : Oll

Ação ..... : 2!23 - ~anutençã< da Procuradoria Geral do Município
De'trição:
llanutenção .ia Procuradona Geral do Município
Quantidade 2017:

-

v

!

27.J,.tSA20,00 ('"inte e '\A.-"lt mUhõts trvcnto.o. t quartnta e cinco

mil qu:.ttru<(!ntos e linle n.:llioii) · Art. Y

N, n:ccita.ç decorrente') d.1

11r«:adaçiin de tributos. cnn1ribui\~ ~ c de outra\ rt:(.~iw corrcn•<"" c
de caru1al, previstas n3 l eg•~lat;4., vigcncc, são d!M:riuunadas por
ciU.C!tonu. econõm•caccmfunne deM!ohrarncnlo ubai~o.

I

tX),ô'F$

I VAI.OR (RSI I

I. RI:CUTAS !lO TFBOURO \ll''iiCil'-\L
1.1. 1n:cF.ITAS CORRF,,-..;,
K~tLa Tnôután3
Rc.,;c'Ui <le Conmbtn~

Rc,cll:. P.o~.wmorual
Recct1B de: Sc:I"Vicos
Tnnstcrtnó:t.' Cum~ntes
Outras Hcceil:l.... CutTente.s

971120()(1
.jJ..! 500 ()()
!63..100.00
591.900.00
2H6Ul10,110
7.2110.110
1~0

l .l. m ;nuC .\0 OF. RF.CEI1'.\ S- F'I'NOF:R
("""""" s-r.; 'I" 3~~ • .!< 27'081:0011
U . RECEITAS UF C~PITAL

I

Tr;w..Jcrénc13& Cc= C.ÃI"tt.:l

l_161 000,01)

T(YHL 1;1:.R.\L

0110,110

2736A20.00

ArL 4• A rcccrw ~r.a rc:aliza\!3 com ba~ nu produto do que tor arreç;1.
daMo, n~ furm.il lla le.gisla\âo em vistw. de .1.\:'0tdo cotn o de.~ohmrucutu
c.c•nM:srUt' do ane,;;o que ê p.J.rtc uHtgtQntc dcst:~ T.ei. CAPITULO 11·
IH flXAÇÀOOA flF.SPF'$A • ArL S . 1\ (k:cpesa Orçamenláriu.. n''
1ntsmo valor d:. Re~.:eiLa tot~ l. tix:.d~ em R$ 27.J..,i5.410,00 (~o•in lt <'
..ttc

mUhü~.!t trt'7..entQ:<;

''intr

rni~ •·

Art. 6•.

e quarcnl .. t ('hh"O mil

&~ao

qu:tlroet'nlu~ t'

pler:tmen1e "-""et!ur.u10!> t«ut"SOS fl:lrJ n'

1n~oe"!oo..n.lC'.Ol(IS em fase dc.el:«UÇ..W. tm ("(lfltonmd<Kk rom a lDO p.u3

u•••d< ::OI' C\PÍTl1.0 UI· D.\

OISTRffillÇÃO DA DE.\f'ES \
POR ÓKG.\0. \rt..
~ CotlJ. til: .da. COOI..o. dtb ft'4.:tlh0i
f.'lrtvu.tos. 5<'gunJo .a disc:ritrunl( lo d·~ lluaJnh prulratn:a de tmb31htl
c uU.tt1':t da OC"~"'t mtegrantt'i ~ta lc1. ap:reo;c.nta pm ór~lM.
o 1-egmnte ddodobraulentO

-r. .\

ÓRGXOS
C'A\11\R/\ MUNICIP"
GABI:-.'Hl:' l.lO PRFFFJTO
~rCR.ETARIA 1.>1:. COORH, Pl A'lt:JA.\.IE.'ITO.
ORC'A\I~t:.Gt.ST/\0

v~;~R
77U (1110.110
~I~

00f1.110

t..r.S.OOO.OO

S~CREIAKIA

\IL"-1nPAI DE EOI..C ·\C~() J 1.466.050.00
SECR.ETAI(IA M\."-lnPAL DE S.\UDI:.
S-<6:'5111.00
St;CRtTARIA \ll:'-lnPAL DI! AÇAO SOCIAl
I.430.000.00
~TRARAI.HO

~~ C:H FTAR IA M\.':'lCIPAL I)~
5-19 OUO lXI
,\GRICL'I.TURA. PESCA E MEIO A.\11!11-N·n-.
~f.C':R.CTARlA MUNICIPAl lll-. llJVf:NTIJDE.
7 ~1 mu.oo
CUI 1'UHA E ESPORTE
WCRHARIA MU:-IlCII'AI I )~
4.360.500.00
TRA~SPORTES t::OilRAS I•LIRI IC'AS
WRVICO .\LIO:-;OMO Uf AGI IA F HC.OTO
!81.900.00
Rt.SI:I! V\ DE (l)'-nNGL'\CI \
300000<11

TOTALGER\L

O.O.PUKI.IC\('ÕESOI;n:R~

00

QU.-\RTA-FF.IRA. 18 - JA,..F.rRO · 2017

1:7315-Ull,OI

C.\PITU.OIV-D.\ \lTTOKII. \ ('\OPHtAABERTUR.,._DEL1Ú·
DITOS E CONTRATAÇ\0 n~: OP1·.RAÇÕES DE CRÉDITOS\tt. ~- fi~aru ih. Otcfcil do:-. roocrc: .. h1te~Ul1VO e lcgislati~o·o Mllui~i
p.t~l, ~•tuonndol> a ahrir <.:m.l.itu:. udic:aont'lh ~""\t plcmcnMres :.te o ltmtlt'
\!c: IOO<.l (cen• por cento) da rcrtal.t prt\'l.~ld p:u-.. u cXc:'.r('ÍC"io d(' ::!017,
Ulthza.ndo como fome de rce,;ur..n .. CU111J)I.!n ...atórios as dlipon.ibthd:tdt)
n:(<rid"> nu P•r.l •r•fo 1' .. dll.~>t. ~'- d> Lc1 ~cdcral n' 4.320. de: 17 de:

:1

marçn de 1964.. \n.. -r. F1ca u Che-fe 00 Poder .. ~ecutno Mumdpal.
autorazJdoa anular da Rescrn de Ccuuu1a,~nda. uuhz:mdocomo f{lntc:
de: I'Cf.'Ur~ p~;a supnr ln~ufi ~:iê111:1 a' de do1:sçOO orçament.úia.. reltlll
VIl~ à pc-.ssoal e dí"ida pt1blica. \rt. 10". Remanejar. por decreto do
Puder E.\tC:Ull\'0, dentm<.k: Ulllllw.!'\IUO projclo/nttvidade. u .. t t'i: lll)t{))
,Jinc_.K14,,,. 11 ~ seuselcmentn<i Uc t!c:Jo.pt:.oi.. quando um elemento ~c mt'"
lr<tT •muJicaeorc \rt_ 11'. fic.:.1u Cltdedo Poder F~ecuti\o ~1uni<.'tp31
.autt.1f"i.wdl3 a rcall7att"l['eraçóe~o de <.téd1t0' I""" .wtecip:!Ç.ID tlJ. reCt"ttJ.,
cnm " fll1al1dade de nunltt '' c~U.th'Mo ~;WÇO&mcnt.inc~finJ.Jh:ti.ro do
ft.IWlH.:lJ'~.ob~r-.-~m~ttOo- k'JJI .. •pl1ti~oa.ç _ m..ãtril t'\R \.
GRAt·o ("tCO· OJ:u .. utivo ao rt.l.t7....-oper""ik!>tk crtdiiOp('f'
.Anle\:l~"áod-1 rccciLL.,. ....ubn.ettr.l o J"'('CJK1n de a1Jtori.2..;.C"ão da rtttndJ
urrr.tÇ.W. oapre.scotando no momu p.:..JJ&J.a condiçãoõc: endivü.l.~nt.o
domunidp;.>. CAI'ÍT\.LO V • 0\~ DlSI'OMÇÕES FNAI~. Ar~
12". Fka o Poder F.:-:.c:t:ull\'0 autori1n.tu u l."'t>ntrllt.at c oferecer garnnti3\
01 t:III!Uéstimos ''<.lhadth p.ma ~) çancamcntn c: hahi ta~iJü em árt:íl.t de!
h{l i :<~• rentlà. com a prévia ~nunrii<OI'Tiin do Poder Legio; l~ tim dn ~1 unicf.
piC'I de UtsU<& Grarlde do Maranh:lic1 Art. 13". O Prcfcno, no âmh1t.n dt
P\\lk:r E'\et.Uti\'0. poderj ;Jdnl.u J•.U.lmetrO$ pua uull:t.:tçiiu w., duco~.
ti4·~... Jk funnot" oomrwtilh.&r o1.> .Jc:,pcc.a.. .a efc:c.i\a reali.aç.lu J:J.l
ra.e1~ p-G garanur:v.. mr:u..,d( r(1.ul1.ldop1m;ino~ .~rt. t.r. OCbtre
do Ptllk• E.'ecum·o tí~lri atr.1\c"' Jc Dttrclo. o Jerathamt:nt.o d.J. de"'
pes j)(W" ckmcntu de gastos do\.< .111\IJ.k.lc.. c pru,etO!c co. 1tspc:••den1
,...,.. r~vos progr:lm.t.' Jé lrJN:lhn das l.lnl..l.w:b t!T\"mlll:'nt.!l'ÜS.
15'. Alr•vó t.k .()ecrct(l, .nrt: 10dJ.J, o~pó6 a publ•c:~ç-iodoorç.amento, c.
0\cfc do EAtcutivo \tl,mK,p:al c""'t"Ck'-:-er;1 a progrnmaçfw finan.:drJ c
o crooosrnma Ut: dci:Ução rncnsnl tk rk~embolso d3.S diversas untd;.tde
Clf"lj6untr1tát •as. conforme. arl. 8" t.l"' Ut tomt>lcmentar f\" ' IOI. cl~ 4 d~
ma1u tle 2000 Art. Ui0 • f ..t.Ul Lei c nu ará em v1gor a rsrttr t.l~ I 0 ti e
J<lf'K:If'\1 de 2017. r~~oogadM !I~ du•·J'W""'~., cw ~.:uuoáJio,<\rt. 1"~. H:e
vc.l&Jm- \C ..t.'>ili.~içõesem comr.,nu. GA 811\""ETE ~ PREt"l:~rr
\1l '1CTP•t. DE L\GOA GKo\ 'I>F: I)Q \1AIUXHAO. ESTA 00
I)O ~L\K.\NR.\ O. em 20d<d<du •o <Ir 2016 JORGE Flll ' 4RIX )
CO'\\\ 1.VF.<; DE ~!ELO· f'rrf,.,., \ 1um<•t"l

o

PREFEITIJR<\. ML'\lCII'A I. DE ITAPfUJRU-\tlRIW\IA
LU 1\' 1359. OF: 25 DE JLLHO IIF 2016. ntSPÕE SOBRE 1\.s
llll<r:TRizr.s PARA A t;IAHORA\ÂO DA LEI ORÇA.M~!'HA
RIA ANLIAI. l'lO CXt:RCICIO DI· 2017,1. 1lÁ OUTRAS PROVI
Ut'ICIAS. O P.RKfETTO 00 MIINICU'IO DE l'f,\J'Ect~RU· Ml
Kll\t.I STA.DODO 1\tARJ\t... H.ÁO.IK'luc;ode \U.t~atribuiçÕô l~gat:.
t:A'l.. SMILH A TOflOS OS tiAllllAA I ES Qn: ,\ CÂ\Io\R \
\ll MClN L DF.ITAPECl Kl · \IJKIJ\1 I \1 \1. """'"'de o,w,, -""
4

huJ~"Õcslcg.li.upro\lJUCd.J'\.lf.:~ IIJUtguio&dri An I 0'11\•tnc"":h

do \lumdptPde ltape.:uru-Mum - M-' n: .lli">an e.\CTCÍciodc ~17
-cr.í el..at-..-.a.do ee.."te.:cudo \(gun..,, ._., cbrc-lriLO gerais estabeltct
ftO) termos da ~ntc Lri. ~rn ~:umpr~mc:nl(l ~ d•~o oo g 2"', d.
an. 16:'i Jd. CotlStiruiç-ão rcd,~l :111 -l• cLL le1 ComplememJt 1-~dcr'il
n·• 101 de ..1 d::: main de 2000, çompr>ecndcndQ' I - as pnnndatk.. e
n t<.l t'~ da .tdmtni.:;lmção ptihhcoa Mum..:ip.d, li - 3esammr.n e org:m11a
\f .lOdOS orçamentO!'; ffi·n\ rot:llr'\Ct:.l.'"rrtspondt:n!J.!S às dot.iÇÕC<; Vflj:l
ment.lnol!t de.lttinadas ao Poder 1-'·e•"huwn. t:ompn:endida.\ os Cl~d i t
..adJCIOruus; JV -as dlre:tntc"' gcr..t•' p.&r~ a, elaboração c a C'CC".Cuç!io dt"'
C'lfç.amc::nl..rni. do Municipto c: ~Ua) alu.:raçõc~: \ '-a" d1~iç'\t:" w
m:~11.1' pdhltc...... mcnü:tplJSe l11~ N 1c-g.1o;laçio Jnbután;a.. \ '1·
dt"f'P"'\'\IC.\ rdati\h h~ do \IJnt~o:tpiQ CO."ll po..-.o:.~J f! ett~.:u
t' , "'' i.U.... \'U - as~l('n..~......1hr\- adí\1J.a rúhiica mt!nicipll. \ U
.. -" tntl.l.l. e riscos flSC3i ..; N-,., llhpo:!t~C;~ iín.t..i.s.. su•(""fll 0 I
I'K10RID.WES E ~IET.\S 0\ \ll\1l"S'fll.\ÇA0 PUBUC \
M l .:'\ lt'lP \ I • ,\ rt. 2.. A... pnon<J.u,k, c rnt:l.b \lot Atlrn.i.nb""tt'a\"'ão Nbli.:
(\1Untí'tp:tllk\'cr5o e~l:lrc.-m l'Unfcmmdodc ('(MU aquelas c.:;pcclficnd:~.:
n.-. Jllunu Plurianuàl20 14·2017. l~ ..urh ~a ltC'rnçôc.' pohlt:ri<JR-.--: § t•. A
mrta" c priunt.l.ad~~ l'ó nSt3nlt.S no r-nexo :. wr flcfinidu pele' Pt.en
l'lurtan\ml2014-2017. de ttu ~ u.att\ ~.,te arttgo. possua car.itcr apc·n11
•nllt..:..ti\>ü~ n3C1 nonnanv<l. dcn·ntln "-C'f\ ir«IC" rt".fdincia pltil o l)rocc..

•

"

·2017
pllncJ;~mcnto rn-wtK"ItJõ'l. podtodo. l k1 (IC'Ç.ttnenl4114 .a •u.J
anu.t,1...,l» 4 r . ~.ael.lbora('ãocb: pcopn<ta orç-.ament~.n..a V.U-' :'!017
o PoJcr E\cuo~U\0 pcxtcra aumenm ou dimiuuil h mttu h,,ea,_~ de
~~de... "'~"" tllcnt.tli~~ião conqantc do PPA 201.!f.!Ol7, a ttm ck
t.Uft.p.ltabdtt.M 3 de-~ ory.Kb d. tt:"..."'eita pte'\'ISC3.. de ((Wm.l ;t rrc:\Cf\'..U
o cqutlibr ao dat C(lnt:h puhhca... § 3•·:tola elaboração d 1 rroroo;;t;a ~''\"'"
H't'fll.t11.l pJr:l ('I Cltercictro finaJKClru de 2017 5erâ d"dJ rrUUOt'J'I"OM()J,
tk l • !I,., ~)Oir!U:35 de mdu,;i(\; n. aO alcOdÜotntO Integral i\ C'MólnljJ C ,&U
adu[c\.C,;crnc. lll-tt :lU(Icrirl:ul.c na gc.slão do:. recursos públicot: TV -Q
rrnmc"'·Ju do de~cnvolv•mcnto econômico ~u..,tcntá\1d: V · à promf~C;!io
Mdc"Cn~•h·uncmo W'bano c rurol. c VJ · à .:on."Cn..!Ç!luc b. rt:\'it.tlml(·ào
do <~mhu:ntc lllllural A1"t. 3. O projeto de lei orçillnt'.ll.tJnn do Munt('(.
ri1.1, rcl:llt\·O~e~trdnocle 2017 de:' r a.~:,.egur.u os pnndpl~ dljtl"h·
çot.. tndu•d3 a 1nhu1arla, de .:onlrule loOCial ~de transpartn<"•~ na chd'lll ..
f".oij.!i\ t e'(treU\JOÔO orçamen111. ub-.er\ JJ'ldO O S~iUinlt• I•() rnnrljltll
.L JW.liÇ.l soctal .mph'o1 ~ ..~gur.u, n.:~ d..3borlÇ3o e n3 execu~Sn do
'"'\.amcnk• prVJctUS e All\'•<b~ '{l)(: fl'OS."ilm ~Ju.âr .o. dc..ijN.UJ.kko;,
t"nl\"c.' ·nJt\ ~"" t rt~~do \lunu;iptO.~ \:t11tht"""'tcnh.ll<:l Jc\"'1u
'tSn \nCI.al. 0--ct pruM.:•f.*•> de ('()Ot(oiC SOC"':l-1 !mpllca a......c~ur.ar .lluY,,.. w.
c•dadJn, 1 [Ufb..:•p~ll.> w tlJ.bonçâoc no acomp:anh...1ne1.1o do
mcn!().C ffi --vpt•T...,;Ip.od.ltta!l(.(t~l3 imph"":!· .Jcmd.a~C\.1\l.n
Ju pruu.l~''" (()flc..Citu.;"Jona1 d.l puhhctcbdc. ;J. u1ili2a1.;.10 de mrt(\'\ dt\-o
ponr:\\Cl' r.u.a JllõU'Itlf o real ~ca.~ dm munh.'lp<":. a., infonn3~óc~
rcl.tttv.;a... .&t.J t•T..;.utM:Ull) An. .a. Paraefeuo desb L=i. crKlcntc· \C por I·
f'un('oiO: o m.mlf ni\cl dt agreg.1çãodas d1ve~'i :írea.. tletlc"pc'-':. qut
COtnptf~ll'l ao C..CC(I( puhhcu; n ·SUbrWJ~âo: uma ~n1çlo dt i"U111f.t"
IJUC <vi...l .&.Srt!&~dctcnu iuado sulx'Ofljuntod.l de...~-.u dü ~etOt J>Ubhco.
IH·Progf1wlM: \1 in\lrurncnlu de organização da amaç:to gcwcms.mcn~
lJ I \'t~al'ldf\ b rrntiYJaçiin dt-... objeli\·u.. pn:teudido'i, SCildO ddin\d('l pnf
tndaC'AdOte~ eMttbc'lf"cuJm m1 planu pludanual. IV-Athidad(': 11m 1ft'·
LrUm~nt(l dto rrnpam:lçãn JW~ra alcanç<~ r ô C\bjett\'0 d~ urn f'W"('1:r:tm:t,
t'UV()IHndo Un\ CflnJUMlU de Cl('CT.a.c;l~:-. '{U~ l>~ r.:oahll.lll de tt'l:ll\tH'3
lúnlmu.a t pcrmancnlc:, rc.\.ulunJo c:.n1 um proJ.uto ne~s.\oind l m.:-.nu•
t~n~·J4.1 c.b ~·l~, de l!m.~:mu: V • Projtto: um ifultumenco tk Pf01:rillm.J·
~J 11»3 ~C';u"'('3r o ob.Jdi''O de um JWI'gr.nn:.l. c:n~ ol\en.Jo UJH C'On!UJ\10
de ~,·lc, hmrl~ uo tempo. das. QUa:JS rCOJlc~m um f""•lulcl que
,~tu,... • Clf""o..lu uu "'f'C'ffri-,"'U<.Ul~.uco da ação gcn C'm01rnen1..l \ 1
·(.}ptt"a(io ~pulai: Jc,.p:......_, qt.e n:.u ..xrnlnbuê'rn p.va 3 INfit;ltnçS.,
d..6 aç&~ ck Jfl'crnu da.•• qwh n.io roult.a um ~n4ldo t: n.io ~~ m
('()II'I'!"JPft\laçtll"td,~ta ""*'a nnrna d'! br::m.C' ~nu,:-\h_\n. !i >\ mcn~
J'em (it1 Pndef' t:u:.,"'\lllVU~uC: Cnl.õlmlnb:l! () pr0J((0 dC' ICI (ltÇ,nlM'tt.ln:t
.l (':am:.ar.a 1\lunt.,ip.aL nv pc'3ZO pn~visto no 3ft H. 11 dn AIO d.-..
Dl.p\)~i~·O<~ Constuucionai<> Tr3n .. Jtõna•h-\I)("T do
t.cdn Ju
Maranh5o ~r!comP""'>"~dc: l-tcxtodale1: TI -qu!tdn~or\an\énturiVl'J
co.~hoOl i d.\dosc II'I('<OS dos orçamC'nlos fi<;C~tl c: d.'l\egurillu1le J~o(ICllll, lll
-deomun ..lr;llf\'() de l>rtVISàodo Resultado Prhn:irto: rv -cli:wrimin,tç!ln
da legula('ilo da rccc:ila referente: aos ('lfçamentu(, fi\cal e da f.t&uridade
-..wütl P.flr4graf'h único- hnegraJ'âo os anexosequadr<K cm:amcntArc·
osconsolid.adth ~que "oC' rercre e.le drtigl,,ú:l. cxigtd<b pel3 Ltl ll11 4.320.
~c 1! dt' lt..U\I)Je 196-l \RT. 6- O l~rçamcntn fiq;al, indutJm 1,.. Jc
.;u.ll~I"'U'.I."'. lwli.l"\l.'t'~ e fwtdo~ rom comat'li.hdadc descCTttr.. llli!ldtl, da,.
cnnun:uJ :.clo!JC'w.cmwufounid.adecoma Lctl-oderal n· 1 ~~C~M. •
J'txtM•.a n• J.2/9'J do \1in1Sté:rlo do Orç:tmemn e (je..tJn. a ..-un..ma
lntclntJt.c ..ltl'tl.l o• 163/UL c suas a.J;;~ posterU"f'C"i ~ 1•..( k f""'"
rr-.r.n.a.,, ... LL..~tfic...S...c3o da .ICâo ~0\·~..aL pdos qu.t1S OS obJC'It·
\ CK da a.imrn: ctrA~lo '-C e-pre--...\.Un. sc.r.W dii.JUC:b cor.Jol.lntc• do l'i.wo
Mur .•a.nll~ 101-1 2017 4r· '\sc-ucgonas«<nÕmiQS.e51lo.j<Mmdc·
ulh.u!.h: I ·~~ t.Utcnte~-3. ~ ll·Dcspc.,as de: Captcal-4 f 3··. 'a
ir~.bc.. lo d\1 llruru t.k dop:.).U. <l t~tJe ~ n:fl!"tt o caput .kst~; an•&o.
~ra obc<kctcla .. '\ÇJUcnlç cla,..,fic;~çln, rle ,;~~~:nntn ~nm .J Purt.an.a
Inccnmni)h::ri.tl rt•J6JIOI. d.l S<"Ct"Ct.tria do T.:-souro 1\x•nn:tl c <1.:1 \('•
(.Tcl.iM.l de: On;.unc::nto Fc(.kr.tl. e )"\la) alte[~ÇIX~ po.steri(){('~ I -1\::.~1 1
C bf'l~:&f&O'- "i~IAI'i• I, 11-IUnl;\ e ...:ncargos da 1Jh·ida·2; ffi ·0Utr.a.\lk\•
pc:.oi." Cufrcnt\!> 3: 1V -lnv('".slJm~;nh).) - 4: V·l nv~rsõc~ hnall\'\'lm'- ~:
Vf -1\mnni1"Ç5U da ()(vida ·6. § 4 6 ·Na opt.-cirtca.\tlio lia:. mlkl,lltd.tdc"'
de arh,·l\tliCI ..,....., ('lhtr.ef\"llrlo, no mimmo, fi ~c:gumle detalh.•mcnln: I ·
lr.\n ..krl!'ncla t1 Um5('1- 20: (I - Transferência~ ~..tad~ c .lul>i ..tnh'

..u tk

or,-.

r...

Fcdc'r~l - ~0: m · Tra::nJcr.:o..';t.b Fu .~.._ .1 Fun Ao .,,... r~ c ..o
1)1-.mw edcr.d ::a eora.. de l'f'C\.IT\o-""' .1t que t.r.at.,~m"'
c'!" an..
.!.& d.llt:J COOlpfem·.::nur n 141 dr ~12 ... )S I \ • Trandcrfna;a.ç
f'Undo:.t M.ndoao~ t.stadosc :ao l>L~LnhJ Fakn.~~l ~ "'ocat~de recu•~ de:
que- tr.at3 o art l.' úa I~• ComplemencJt n•tJ I de .!fll2· 16; v . Tr-.n~íe·

r

n •·

oo

rér.c•a.s 3 \ luntetpcQ<> - 40: \1 • Tr.o.~hh!t~n<:•3.~ a \lu.n1c:ipu'" Fundo a
Fundl-..J I, VIl- TransJerênctal'o rundo" Fun,1C'II't'lo:<o \luniCIJliM àconlll
de recursos de que tr.unm n' §§ t• ~ !''' i.hl .vt 2J da Lc.t C.:omplcm~ntar
n<!J 141 de 2012·.15: VTTT .. Tr.mlofc::r~u~.:tJ fundo J l·undo ao.;; \1un•cipa·
,,.. a ..:unw. Lk t~CW'SOS de que cr,ll:l n nrL 2~ d;,t Lei Complem.:-mar n"
141 de 20 12 - 46: IX . Transfcrénc•a"' 1.1 in>otllui\·t)cl> pri\adà~ M!m li rL+l
lucrntiw.,·50: X . Transfcténcia<> 11 in ..tilulçt\c:.. pmucJu,._, cum fins 1tll'l'a
Li\'u-.·60. XI·Trausferênc•a~ a imtclu•\i'lc:'- mulli-O\emament3i~· 70:
XII· Tnmsferê:nciao; a conc;c\cins JIÓl'lla:u... 71: XIII .. Transtcrência;; 3
~··n..tttt<'!o pllblic~ mediante Cf'nlralu de r•tcu• l ronta de recut"CKde
t.fUClr.tt.anl~$'9 J•e rdoan '2-1 da l .e1 ("'OI"''ppcmcntoatn• J~I J.e 2012
... 7'\. xn· - T r.uL.J'aénáa a C'Oft.<;Óc (.,,,,. (Kihlao;.'O\ mcdl.anlc l."Otllr.do dt'
f'41tt~•.t ..·unbde' ra:t!l~ de que tr.i.:J ,_)., 2Ci d. l.c1 C"umplcn~c:•l.o:r no
IJ.I dc:2()12- 1-': XY • Tranl>frtâk: a\·' •n.q••uaçt\e<mukl•••'\ana...-rtalL&i,
i wnt .X r«ui'Mb & CitJ.~ tl.:d3ffi os U 1 " c ~ tkJ art. 14 d.t l..c:t
Comp&c::ment;a- n•t41 d~ !012- 75 X\ f . Tl'ln ..ttt'C1"1C~õl .. 41 UU.C.tta.J.;ôo.
muhJ~(n~nUCt ã coou. de recutw~ de &fUc u·.u..a u .ul. ~5 dJ Lc:a
c ompl-emcnLJ.rr.{' 1-+l de- 1012·76. '\'\ n . T,..,n,f~i.J.... .w E.\tcnOJ :so; '\\'lU. A.plk......,.-üe.~Dire~ 90. XIX · Arlcc:t.~jtc.' r>l~~&~lb:um:n
tc.) de operaçõe. entre Orgá<b. FunJ~ e l:.nlldotd~'- mlcJnanle.' rln..
orçarnemos fiscal e da ~gund:u.k '>(k:t.cl- 91; XX • \phc;ação Diretas à
conta dt> rcx:urw;, de que tr'lram os§§ I0 c~ du ;trt. 14 d.t Lei cnmpl ~
rnt:lltJ.r n•l4l d~ 1012- 95; XXU .. A definir· 99. ~
Oe1npcnhoda
t~\fl<''\11 uOO pOde.tá sec' rcaiJt<ldo com mndnlid..tde de df>lit:.-;.Jo u de!' tinir
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OOTAÇÕF-~ ORÇ4MF.:>.T \RIAS llFSTNAilAS AO POHF.R I.F.GISLATIVO. CO~IPIU:.f''Tlffi~ ~ 0. ('RÉDITOS AOICIOXAI.S. An. 7 • P.ua tlns do dt"'f'O'UI'o~• nc"tc '-.J.ritu1H. u PoJcr
Lcga,Jollt' o ~t uuio;.tpal enc:-ammh.ar-4 .wo P.:ll.kr r:: \.a: u11 vo •tê t1 dl.a 30 dc

JUlho. ~ua ~1.i'01 JTOPO•L3 OCÇlml."'ltâna. p.a.ra fm) ck c<-nsoh~io
00 prOJetO ck Je~ ~tina anuti, c~r\ ,J.,a. '*"' dl~~~·ões OJilSWIIIo~t..a ki. Art.. 8 • 0 l»cxkf l.rp ..I.UI\n de) \h..flkiptOk:rio;.omo
ltmncde~~ ::m20 17.p:arao!tt~lo)detb~.ii'Hko;,.tJ..a~lh·a
pr~;a

rorç;;unenlina..
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.rplt\.~·3.0

do p:rttncuaf <khmdo pdc:t

~n

"N-~ cb ('on.'i.UCuu;ão ~.d tb Repuhhea, que ~r.tulc\J I. sotvt

a

m.:c1U tnhulána c de tr.ubfcri:k·:.b dv \1un~c•pcfl, a'ttc-nda em ~~ t.•
.Krc""uJ~ d~ \'.a.I.OfQ relat.i\0~ ao ltiJM·o' c f'C'n\t<lf\t\la.' t 1• - Para
ctdt~ Jo('âlculo a que se refere o c:lrm dcue '"'t:'' CHn,uierar·M":· a a
rt:,·ena ct-:tl\·:cm.~ ntc õtrrf\':adad3 :uê n úlumc) l'llC\ 11.nlenN· ao Ju c:n..:crtallleuto do prazo para tl cntrC'r·l il:'l Ph'PU!ol!t urç.m•c:nt.Jna dn
l .c:gi..1t.~ti<vu. acresC'idada tendênct:l de -arrec.td:\(lt') :\U~ o fcn;.sl doexcrd·

CIO. § 2•- Aotênmno doexrrdcin ..eni lc:vnnt:tdJ a receu.aetttivameme
,trr«:•ulm.la par.~ fioç, de reras:..~ ao Legi!õl:uh Cl, ficJindo ~~tahclcctd3s as
5-egumt~ altemaltva~ em rd açdn ~ ha:.c lle ~.:J.h.ulo \l.ttliz.ada patõl a
elo1lk~OSÇJo do orç.amemo~ l-caso a rl:l."('llíl e(clivamc-ntc: rt:.tltt;..,Ut ..itue'C em p&mato mfenoro 3.(h pit:\l~leb. o l.I.:J•~Iatt\o mJtcara a$
dot.Jçõe.' a ..::rem conting~u:lad.:b ou utdil'.adõb Jo3.1~a abcnuradt cré·
dttm ..d1nun.U~ nu PU..:.<"I &e""'tlh\0. li - ca~>o a ,cç.;o,t01 dcuva.rocmc
rulv.......... 'iltJc.'·~ rm p.1ll.ll.UtG .t.UlkriOftS IO;i Jll(hitOS. tM'C\aJecerá
como hmue o nlor fi:tad.:, pdtt Pl.Jcr l.ce"l.t~tl\·d ArL 9. P.v-• m
c;clt'J:l do ."rt. 16& da COC\i.Ututçâo t-tdtrall:b Rcpulthc.a. os r-I!!'COfSOS
\."Qff(~tn:('S as dotJ..""ÕC:S orçamau.tna) d.l l•m..r.a MumcJQI.I:'lclusl\"<CO'io onun&,sdc:créduo :achclun,.~, ... -.cr.-•ct ln:a;~ oilc' udia ~
..k ~.:..J.t. mO. tk .lt'urdot.-untot.nKw~.unalk J..:~mtvlw 1 ~r,labora
~jJ pdo l'od.:r ~gislativo, OO,.cr.·.W,-...lh hm1ln ;~n,......... ..m-e:. ra-~1La
tnhuh~.a c de lr.J!I~f~~•:i a.-; dt' qoc lrat.l. .a wt. 29 <\ !.La Constirui\';lCl da
Rc:púh1in. cfcli\•ouncnlt' ~..:allJ.da uv t:XCI,;içtv .A; 2016. ou. ~nOO

"3JOf$Opcrior ao orç~m('ntnrlo l .4"gi .. IAtl\'(l, ulicntte 1le \C:tl\ <.Têfh·
to' on;amcnt:iriu:.. Art. lO- A CXc."l.'U!fJ.U Or,·umc.:IIIJN.a \lu Lq~t!)lati vo

t:):,..;

-.cr-.i mdcpcmkrtlé'. clcvcndu u Câm.u.t Mutlll.:lll.tl c,: li\ i.u .til' u d1.t 51Jo
m t~'- ~ull"C'JUt'.nte. a dcmnn~lr.tÇ5U d.1 c XCCU\-.JU llf~""' ncn ~n.. c l'urHáhil

IJI QUARTA-fEIRA. 18.JANEIRO. 2017
do mêll. e até o m~ ~ntc:ricw paru fin"' d~ inté~ra~âo àcontabi.lidade geca1
do Mumcip1n. CA PffifLO IY. fiAS I>IRt."TRJZt:S GERAIS ~~~IV\ A
ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS OKÇAMEYfOS 1>0
Ml:NTCÍPIO E SUAS ALTEIV\ÇÕJ::S.SEÇÃO I. llAS HISPOST·
ÇÕES GERAIS. Art. 11 ~ 1\ elabor.lção do projeto. a aprovação c :1
execu~ãu da Lc:t Orçament.tl'ia para 20 17 deverão ser re::thl::tdas de
modo ~ evidenci;~r :t transparênci<t c.1a ge.stâo fisc~ , oh.~·f\J.udO·S? o
princíp10 da pubbctdo.dc c pc-mmmdo-sc o :m1plo ôleeS.'iCl da ..;ociedade
.e toda..; a)\ i nformaçl~)\ rd ativ;L'\ a cada urna dessas etapas. bem como
levar em c-ontas obtcnçãodm rc:,uhados fiscai:- previ11.tn\ na Lei Cum·
pJe.mentat n" lO 1/2000, \'io:;:mdo 110 cqualibr!o<~orçamcnr:,in(l·fin:.mcciro
Panigrafn único . Para atender .no an. ~da Le1 Complementar o 0 IOI/
2000, os Pudc:.n:o; I...egi:-lativu e E:tcculivo deverão d aborar e pllblicat.
dté trinta dia.s <Jp&. á publicação da I e1 O"'<~.n~enlári a de 2017, 1>•ng~·
msçiin fmn ncdra e o cmnc)grnma men~a! de de~embobu. ~)b:.cn.•atu.lu.
em relação à_ç despesas eonstallles no mtsmo. a abrangênci:.l necessári:.1
J uh~.em;5u d;,t.-.. meta...:: fi~c:ai .:;. Arl. 12 • O ut;<~.tueutu dú Mwlicípio par.!
o cx-crcfclodc 20 17 será elaborado visanOO gar:m11r a gcstik,flscal eq utlibr.td.a do.-; 1e'CUJSO..'i ptibhoos e a Ytabthzac;ão dacapactdadc própna de
inve.,-.timenlt)'i. Art. 13 • A e,(imutiva tLi re~eita c: a fixação da desp.:~~a
c:on~:csntes du Projeln de l.ei Orçamentári:J Anu:tl, serão elalxmu.J<~..\ a
preços vigcmescm julho de 2016. ArL lJ • () Mumdpio pnderá cnnceder a;uda fm;~nceira, prcvist3 na l.ct Orç3mcmãna An,lal, aLliUio de
"subvenções soóats", a enttdade;S privadas sem fim; lucrativos. ll< ttU·
vid.ad.ell de nalun:m ç.onlinwu.la. que prt'CnChàm a.o. scguintell I.:OnJiçõe:i: l- sejam de atc•,dimerno difCIOao público. cro fuflçõe-.s COJllJ)<ltiv,;:s:- oom a~: de f'C;.'ipnn~abshdndcs do (\1uniciplo; ll·scjam n~o;ocsações,
org;mi1açõr.~ não-govcmamens:n..:. (lrg:mt'l.a-çõr.s da :::.ocicdJctc civil dr
intet"e.~loe púbiic.o.:: e/ou orga,üzaç.ões sociai.~: J)arágrafo único- O!i
repasses de rccur;.os serão efetivados atmvês de convênios. conforme
detenninaoart. l 16da Ltt F~eral n°8.66619.\de 21 dejuuhode 1993.
ae\:igê-nd.l d1l art. 2(1 da Léi C't)lnplerrk::nlar Fec!cr:d r{' IOI, de 4 de maiu
de 2000. ArL 13 .. O Munit.:ípi-.1 PQ<tcnt lr.ln~ferir n:<.:UNl' lin:.m..:ein>".
na f.mna de conlrihuiçf~, fMTn ent.idttde" privadas cum uu sem fin ~
lu•.:nllivo..,. atr..tv~.:-. t.l::-.;..:on\•Gniu. cunfonne art. 26 da U1 Cmnplemenlar
Federal n" Wl, d~ ~ de motiode 2000. ArL 16· O projeto de lei o~a 
mrnl:írid anuul auktri .. ar.í u Puder E'\eculivu. nfK lermo." da Con,.liluiç;ü> Federal. a: J • suplementar a." dotaç<)e~ nrç:;menl:irin~ de 3li\icbdcs,
projetos. c operações cspecuns. cstabdeccn<lo um l.imJte petcenrual
cvm ha\C nu lula) t.l.t Receita Prevbla p.1ra o exercido de 2017, e
mihzando-secomo fome de tecutso. os definjdos no parágtafo 1.., 1\n.
43. da Lct4.J20. de 17 de març<1 t.le I%4; H. l.nln'ipor. n::manc:Jar ou
trani>fe rir~curso, denlrodc umamesmnc:uegoria de:: program!lção, no$>
termo:-. tlo wct:-.u VI. an. 167. tl.a Constitutção Federal § 1• . A
s:upltmentaçào prt>Vi.-.ta nu tm:i..u I de~t~ ~n ign de:-.lina-se çnhrir i n~u 
ficiancia & saldo de proietult. ali\•iclaJes <luu opCTUçõe.-.- eJ.-p«iai.., que
ncCC'"'>itcm de r(forçoorçamemát·io. § 2" · A SlJ~'lernentaçào <-lf\·.uu<nuiria~:uravc'" d(l recurso jlrevisto no lnciso 11. § 1... atL -B da Lei .4.:'201
64. poderá ser realizada até o total do montante do exc-es.-.o de: <~.m:cada·
ção apu(ado. § 3" • O t>.X<."éSSt> de' am.•cadaçãu pruvoc.:.\1.00 pelo recebi·
mecsto de- ~CUJ"S()ll de con\lêni.-.b niiu pc-e\•i,w:-. no orç:1mcnto, ou p.te·
vt.stn u menor. puderiio "er uuh7..ados oomo tomes para abet1Ufa de
crédito~ ad1cion.sts especi:os ou suplcmemaccs por ato do Executivo
\1umcl~'ll . previsto na Les ÜJçatUê:ntária para o ano de 2017. § 4• . A
transposi-ção. o remanejamento ou a tf3n~fc.rêucia de recun.m tle um
elc:mcn1o c.cnnõmico pttra outro. deutro de cada projc:to . .ttividade tlU
upc:ras-õe.... e:-.peciai ... nãn c;omprccnderá <1 lím1te previsto uo an. l6.
mci:.u I dc:J>ta lei. Art.. 17- A I..c• Orçiimcmár ia- Anual conter-á dot:u;ào
para Rc-scf\·a de contülge.ncia. no \'alor equiva1enle lt, no mímmn I'%
(um porc.cnlo) da receua eorreme liquida s)revi:.l"' ll<lrA o.mo t.le 2017,
destmada a at~auler ans pa,.s i \fo.~ contingentes e a outros riscos e.even·
tos lis<.·;u.s nnprenslos. Pará~rafo Único- Caso n~o seja ue~.·c:~-wírid a
utilintção da reserva de oomingfncla para a sttl fi1talidade. nu t()tlu ou
c:fll parle, u 'WIIrln n:mitnt:~c:en tt' fl(\dcrá ser utilizado para a abenuf3 de
..:rédtto... ;\chc:ionaio; !;upiP:!ntnmr~s e espectais. Art. 18 • A:. ahc nu;ik~
do Qut~rlrfl rlt'- I>cul.lhamemo da Despesa- QDD- nos rtÍ\'ei.' de mndalichtde de aplicação. dcmcnto de despesa e ronte de recurso. olbc:r\'a.

0.0. PURLICAÇÕES OF. TF.RCRTROS
Jos os mesmos grupos de lfe!i.pe":L.. , c:ttegoria ccum\micu. pr\ljeto I
atividade I operação espectal e urudade orçamcntánu, pnderão ser rca·
h7.3dos p.:tr.t :ucnd.er à." nece~sidade ~ck ex«uc;lo. Art. 19· A reabc:rtur-.1
dos créd1tn.. especi.Us e exlraorilináriiA'o. coufouue o ilis.po~to no :u-L
16'":, § 2" d:t Cumtituiç:.iu federal . .,e li efe-ti .. ada pOt decte-to do Poder
Execuu,·o. SEÇÃO n.DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO OR\.AMf:.N·ro fiSCAL. Art. 20 · O orçamcntu fiscnl e.-.timar6 ;15 receita.' erc:tiva.-. e pulenciai.-. t.le r~olhuJlltntoe tixafá :Lii despesas doi Pode(CS Lc:gislaovoe Executivo, bem como dos. dem:tix órgãos e entidade'\
llâ aduliniillaç:kl d itet3 e ind.ireu. res.pcctiv~cutc. de m<XIo a cvidcn·
cinr a...: política."' e prugrumw. do gti\'C.ruo. n:-speiw.do.-. Oll prindpios da
WlidaJ.~. da uni\·etsalidade. da anu3lidadec da cxdu..'!ividade.•w. 21 ·
Na esEimattva da receita t na fu.~ção d3 despe~ do orçamC'OIO fiscal
serão con~iclcrado" : t- os f:mwe..., conjunturais que pc>s..;am vir a inOuenL·iar a pn~utividade: U..:. aumento ou 3 diminuiç3o do.." 'C'fViÇ(l..'ii
prestados c a tendência do c..xcn:íciu. e ffi-g::. :Jltt:r3çôes u ihut.á.ria, confonue dL<posições COllS!:uliCS nesta lei. SEÇAO m. DAS DlRETRI·
ZF.~ ESI'EtÍFI<.:AS 00 OKÇA!\IENTO DASEGURIDAOESO·
OA 1.. A ri. 22 • O Orçamento da. Seguridade Sn<:ial comprt:enderá a.s
dotações destinadas a 3{Cndcr às. ações de saúde. pCC\'ldê-ncia e assis·
t€nc:ià :,oc-ial. e contatá. deoU'eOUli"C)S. com os tecursos pc-ovenieme.s: ldas receila.' diretamente: :lrret~adad.a..:: pelas entidades que integ1ant ex cht~tvamente nmx;amentode que lrtHaesla SC:ÇilO: fl · ti~ lr.:~.nsferênc 1a
tk contnbuicão du Munidpio: ID · ile tr.tn~fcrem:li2 oon.lttituáona:i.s,
IV • de tra.nsferêttciast.le c-onvênios. CAPÍTULO V, OISPOSIÇÔES
SOB RI:;.\ RJ;ClTI"A I'ÚHI.ICA Ml 'ITCfPAJ.f. ,\J :I'F:RAÇÕ~.:S '<A
LF.GlST.AÇÃO TRmUTÁRTA. ArL 23- A" rece1tn" ahrangcd o 3
rrc:c.iln lribmãn:t, u reccila palrimnnial. a-.. divt:ruo; receit:t" :1dmilidruo
c.>mlei e as parc-elas tt<IIL'iferidas pela União e pelo Es:t3do. nos tc!nnw.
da Constimiçiio Federal. c de acordo com a das~;ficação definida pela
Po.-taria inttl'n\imsterial n.. 16~. de 4 de mai-o de 2001 Parágrafo lrnico .. \.; reç~itas pre\hta para u ~xere:ícit) lle 2017 ~r<1P cdkul;~dru,
acn;~..,dt.b.." d\) índice mO.u:ionáriu prcvi<>tu no.., últim..-~ do:tc: meses.
m;u~ a lendênc.:i.s ec••mpcmamc:ntl,dd nm:<.:atl.u;ãu mumc:tpal mê~ a mê:<.
c a ~xpectaliva de cre.,cnnento "cg.c:lalivu. al~rn da m&ba pcmdcrttda do
úhimn'i trê~exerci'ci<l'i linanc~irn-. . A si.. 2-l· A es.timaliva da receua, que
con'>lará do Prnjet(l de Lei Orç"'mentária pitrn o ~xertício de 20 17,
.:nntemplurá med1das de aperfeiçoamento dJ admini'ilr.tÇã(i dos tnbu·
tos OlUIHCJpais. com vistas à expansão da base de {ftbutação e
consequenlemçnlc aumento de rct.-eitas própnas .r\ rL 25 • A cslimau\·a
tlc receita citada no utigo arHerior le\•Jrá em oonside:rJÇào, adic:inn;~ l
mente. o tmpacto de alternç.ão na !egislaçiio trihut án~t, ob')ervadas. a
capacutade cto conuibmnlc c a JH5Ut d!S(ribuição de ~nda. com desta·
que para: T• reVIsão c atuali7.açâo elo Código l'ritxn.<lrio Municipal: U.
revisõo rias isenções de impostos, taxas. mccntivos tiscaJs c. ouuas
ronles de remín cia de reccit:t<;, ap...rfelçoanc1n 'õell'> crirério'>: ri I C~)mpalibil iu)ãO cl(IS valure...: das laXil-" as cuMo~ efetiw's doo "cn:içn(
preio.lado~ pdu f\·funicípiu. de rurmlt a a~.;egur.t~ ..tU! ellcu':nct:t~ IV •
ln~li t uit;du de taus parn sen.'iços de interesse dn comumdadc c de que
as nccc.sshe como fomo: de custeio: § 1" - Ocon-endü alter~~.;ik.<. nil
lcgi_slaçãv lnbotária.. polt-teuorelt- ao cu cami u1 tatn~utu tla Pwposla Ot-.;amt.ntátia Anual à Câtutsr.J Municipal, que i mplic~ uçm ;wmcnto de
anc:-cadat;auern relaç.à u à eshmattva J:c rece1ta conslanlc da rcfenda le1,
o" recurm~ ad1cionais serão objeiOde projrto de le1 JXI.I3 .1l.k-rtu.ra de
t.:rédtlo ad1cwnal no dcc.orrcr do cxcrcicio tinanceito de 2017. § l " .
Com u nhjetivo de e.'\timular Q dcscnvolvimcmo eCOJlómjco ê ~.·uhural
do ·Mumcíptu. u Poiler Execuh \'C> pcldt:r.i encammhar proj etos de lei dctncenti..-<)~ ou hencfictosde n3rurc1a lnbutárla. cuja renúrt<:t:tde r~.celta
pode;rá alcançar u., montan te.~ 11im<"n ..ionad(1't no Anexo de Mc{as FJs~
cats. j:í con-'iderados no e:áleult'l dct rcsultulo primário. Ar\.. 26- Os
tributos munic:ipai:-. poderão .so fref" itlter:tções em dCCO!Tênc:ta de: muchtnÇ:t.') na lcgislaçiio na:cs0113J sobre a matêria ou ainda em razão tle
ui.IC"r~,::.c- públiu• relt'vanle. .'\rL 21 ... Os cnlluu1s lançados c não ru.reca·
dados. mscritos na Dívida Ativa. eojO;I\ cu~tós para çvhmnça scj:tm
superil)rc-~o ao crédiln lribuWriu, JXlC!cri.o \er <:11ncclados. mediante ilU·
t<wiz•·w&o em lei. não lle cunstituind() (.•omu remíncia de rccdta ptl.r.l
efeitOdo disposto t\O g 3.. do arL 14 d~ Lei ele Re:->pon~ahi hdade F1sc3l,

r\rL 2R· C .t.-.(1 haja o necessid ad~ de concess.1.noo :ampliu~ãu c.lt> im:t:ullvo ou bendícln de m.tture-za ttibutália da qu3.l dCCOIT;t renlíncis de:
roccita. e~ ta deveri <>c-r dcrnon:.lr.'ldajWltamenle com a Cltnm:tuva d<l
Impacto l)rçamenuí.ri ~finam:.c:im p:tf'.l o ano 2017 e os dot& cxercic1n"
~eguimes. § 1" . A" -.nunçõe.o; previ-.w.' nu c.:.ápul de-stt arti.g_IJ pam a
OOilC.<:ssão de rcnúnc•~ de receita dever:iu att>nder a uma d<:~~ s.eguin1es
ooodições: I • demonJttrsçiio pelo Poc.Jer Exet.:uti,•o ~tuuJcapal que ~
renUncut foi cum.id::ralla n<~ t:,\llmàtiva de tee:(it~ da lc• nrç:tmenlán:t
anuaL e de que não afetaJá as lllt:t<l-;, de rc~ult~c!m; fi r.c:aio; previ"w.._' pelo
Munidpio. li .. e,\taf a<:Onlpanhad;; de medidas de compensa<; ih> nu auo
de 1017 e nOl; dois anos segunncs. por meio de numenu\ de rc.:eila.
pro,•eniente de deva~ào d<' alíquotas. ampliação da base de çákulo,
mnjoraç.ão ou cri:lçãn de 1ribu1o:- c: conlribuiçõe..~. § 2" .. :\ renUn.:-ia de
rtctha pfe\'ista no parágrafo nnu:nur cnmpreenale a ani:-lia., rt!nli ..:;s:â:l).
:..u~ídio. crMi{(l. pre~umido. concc.~são de i-.cnção em (:ar:íler n~n ge·
raJ. altcr.ação de !!líqut)l.t nu mudilicaçãode ba~ de c-álculo que impJi
qut: reJuç-Jo de tributos ou comribniç(ic:<;, e oulru.. h<nefkiu:-. que
~:orre~poodam a tratamcnlo difcn::nc1:ttlo. C APÍTULO V. DAS OIS·
I'OSI~'Õii.S l<f:I.ATIV.~S ÀS TlF.SPES.~S COM PESSOAL I: t:N·
C..:A KGOS SOCIAIS. ArL 29 .. O:. Pi.Xkrt'S Ex~cutivo e Legislatl,·o.
na elahoraçãn de sua.;, propo.~ta.... orÇaJUéllt.átias. ttrão C'Ofll(l 1inu1cs
para fixação de de~pel'.:ll> com p~.:-.wal t: t:rtt:argos sociais a fo lha de
pagamcncodo mês de julho de 20 16. pmJc:t:u.la paru oexe-rdclo. corlsidcr:mdo os evenlu.:tt<; acrt..c1mos legui:-.. altera~·õt"~ ..!~:" plano:.. & c.:am:iras e :.ldmi!<<;.Õe" p.arn preench1mc:nl0 de cargo~. :-em p~juí.w llu dtS·
po\to nos. :trt~. 1~ e IQcbl..ci C:umplemenlar Fctlcral n° I0112000. Art.
30 - A concc...:;~ão de qu:1lqucr vantagem ou aumento de remuner.tt;ãu.
mc-lu.sivc rcajUMC$, 3 rnm;iio de cargm, empret!n.. e runç<ic:s uu ahc::ra\~Q de C!.stl'\m'lr.l de carreiras. bem como :1 :tdml'\!\iiO fMt cnntr:uação de
pessoal. a quaiQU<'f ôrulo, pelos Poderes ~xcc:uu,·o c l .c::gi<;l:uh•n. ~o
memt serão admnidos: T· se hou.,.cr l)~via dot:u,:.ão orçamrnt:í1ia , uficieme pafa atender às proJeções de despesas com pessoal c ~os acrêscimu,.; dda det:oaemes, ll•seobselvados o..; limite..; t\~labclectdos nos
uno;. I() c 20 da Lei de Respon:-.uhifidaJe Fi"'l·-al (Lei Cmnplemcnlar n"
lOtflOIX.I'! : c fi. se ob,<;en·ada ~margem decxpansõodao; dco;pes.as de
ca1'átte1continuado. Art. 31 - r\tendid~ os rcqutsitos legais. O$ Pode·
~ f.xe~.:ul(\ us ~ l<giNI<Itivo poder:tu, .aind.t: f • r~c~-.ltutur ar uquadt o de
~ual, com çri:tç:ln, exlmçãu ou tr.m sfunn1tç:~u de c::ugus, c:mpregn.' e
lunçõc': TI .. realizar concuro;os pt.ihhco-. e te-.te<; .seletivos. vi,andn 3
admissão. quando necc:ss:ino, de pes.<io3l para adcquaçãnt:l:t pre<itaç:io
do SCfVIÇO público; m • tonceder re!!jUStCS s.atanai.<; e abonos financeiros. visando à recomposição de pcfdas saJa. iais dos fcspcctivos servi·
dortJ>. Art. 32 · Se .t J e.spesa lOUI con1pes.).OO.l ulttapa:,:iar u~ lilllites
e_<;tahclecidoJ. na lc:i C'umplemenl:tr n° 1()1, de -t de maio d e 2000. u
pCtCcntual cxccdc:mc dcvcrã ~cr ehmmado nos dois qu<1dnmc.scres se·
gum iC!\, qoncto pelo mf'nos um te-rço no primdm. Parágnt(Q Üni(:t) ..
P:tra o cumprimc:.ntcl rim hmi1es o;!nhelecicic~ nn caput deste art1g(l. n
Pndcr Exccu•wo 3dotará as scguimcs pnwidêuctas. peJa Ofdcm: l •
redução das horas c::s:tras realizadas pelos semdores mumcip.~us: n •
redução do número de cs1agiãnos concratados: n I • redução. em pelo
menu:,, vime ror ccntQ da o: dcspcs.u com cargos em com.assão e fun·
çõcs de confiança. seja pela cxunç-.io de cargos c funções ou pela rc-d\t·
Ç'àO de valores a eles au-ihuídru.. IV • t:Xúrtêr.l~.àt) do.." .:;crvidure.-.. nào
cs!ávc•-.: V •e:tonemçâ(l de o;ervldorestiivel, desde que o :no nonnauvo
espo;::1hque a an"1dadc tun-c•onal. órgão ou unidade 3dmioisuaU\'a oJ>.
JClO do r.:dução de pessool. <.:Al'ÍTlLO VU. OAli Ol.Sl'OSIÇÔES
SOIIRF:A ONUlA PÚI!LI<.:A MIJNI<.:ll'ALArt.33·A lei O""ueu.
tân3 .-\nual para o excrcicio de 2017 poderá oonter 3.utonl::.~·ao para
ronmuaçiio de Operação d~ Cfêdito para atendimt:nto à Ue.-.pc ~~ de!
Capilal. ob:-.ervuc.lu nlimite de endividamento apurado :.1é ('I segundo
mês imedi:Hamente anterior a :b:.inalur.tdo .:ontr<Lto. conforme exigên·
ciasco•lStames nos aJts. 30, JJ ~ 3~ da L~ i Cw npl~rnc:rna.r n" 101/2000.
A r1.34 .. A contratação de Operação de Crédito de auton.z:lção le-gislativa
e m lei especifica. consoante an.. 32 da Le1 Complementar Federa) n"'
I0 1
Art. 35 .. Ultrapassado o limite Jt: .:udividamcnto t.ldinido
no art. 40 de:.ta let, enquamo perdurar o excesso. o Poder Cxocuuvo
ohtC"rá rcsuhado primáno nccc.ssáno atravês da Umit:.lção de empenho

nooo

c movimentação fin:wccira naJ. d~·tacr.tllt'S re.~l[ingida..' UC"$tá JeL C.:\Pl·
Tl! LO VIII. OAS )1ETAS E RISCOS FTSCAIS. Art 36 · É 1>atte
mlegruda desta h:.i. o t\tl~XO de Meu ~ 1-íf..C31'\, onde estão e,~,;tahclec i d.a..o;
:t~ mt"tu..' anuai~. c:m \ alot~ constJmc; c corrente". rdat1vo~ o reccit.:11>,
dcs~ o; . rc-;ulttulo.o; nurninal. p: 1máfio e montante da divida pública
par<l o cxcrdcJo 2017 c p:1ra u:- dois i.WOS seguintes. ~ 1"· O ane:-:o de
metas h c;cai-. ~rã compo~lo pelo~ Jt'.wOilS:tro.uvos dcfin.h1os pcln Por·
Laria STN n., 553.lle 22 de setembco ele 2014. § 2° .. lntegm t=unhém e.~,;u
Jc:.i o J\n!!'XO d~ Risco.; Fi ~c..1i;., C)ndc são avaliado-. os p~o;~ivos conlin~ente,.; c outros ri~cos capa;c"' de afetar ao; conta:- pública..:; tnumclpa1s.
omle- ac.o rnpanha o Oemono;u':lnvo de Ri~us c Pro\'idê:ncia' dC'IlnitJo
pelapnrtari2STN •l" 553.dc 22 dcsctcmbrode2014 CAPÍTCT.OTX.
TlAS Tl!SPOSIÇÕF$ Fll'õAIS. Art. 37 • Se o p<ojetod e lei orç:unen·
tári3 anual não (orcncaminhndn à s!tnçãu dó Prefe ito \ il.micipal até 31
Jedc'L<trnbrode 10l6. fica autori.zada 3 execução d:.t prupn:-.la nrçamenl<i.liJ em cad.1 mê:-., alé t ) linlitc- de 1112 de cada dota.ç-ão. na fom1a da
proposta remetida ã C.âmara \fumc:ipal. c:nquanto <1 ~~pe'c:Ü\.'1! lei não
l'of s:ulClOilada. § 1" .. A. ulili/a<,"án \111:-. rccun.oJ. autmit.:Jdu~ nt::-.le .srligo. será C(H'ISidcrnda cnmo <~nlcctpa~.io dé Crédito à ~o·oma da k1 01Ça·
men1:i:n:t ;mual. 2"· Os Naldu.... uc.,gahvo.~ . e·..,emualmeme apurados em
vinude de emenda' aprc:..-.cnt.Wa..., .tO projeto de iel de o rçamento na
C5m~ra Municijllll c do prucctlimento previMo r~este. ilrtigo. serão fea~
j ust:~.dospor Docrccodo Poder Fxecuuvo Munit:tp<Jl :1pós S.tn.sãoda lc1
or~an.tell t:iria, por intcm lé<lio d .a ahenurn de crédlto.o; !<uplcmentarc:sou
e-~~pec i ais, mediante rcmanc.Jamcnto de dotaçf:lc.s urça:memánas.. § :\• ...
.Não s.e inclueru no ljmite previsto no cap,u dcslc .:migo. podendo o;cr
movi•ttenladas seffi restraçõcs. as dot~ÇÕC$ para :~tcndcrdcspcs..'ts com:
l - pessoal e e.ncargos sociais: Jl-scrnço da divida: m • p3gamc.modc
compmmi..o;.<.lh corrcnlc;-. n.c. ún:d.'o d~ sa.lldl!. ~.ducação e ass.istêuda
..r-.:ial: TV • categoria..:; de pto.gr:~.rnaçáo cujos recufsos se:jamp(o\·enien..
te.o; ele operaçôo, de crédilu uu de tran.sfcrências. Volunt:1tia'\ da Unt~o e
do E~t.sdo; V- catc:.gnna.\tk: progr..ull<.s<;ilncujos r'el:'ursos corre..~pundal'11
ã conlrapanida do Munic(pio em re1c.~(fio àqudes recur:-.c1" prcvi~cos no
inci.-.u antaiur. Art. JS. Fu::a o t•odl!r Executivo autonzado a tncorpo
rar na dahoraçãn clc1.o; Orçamc:nln~ a.-. t:\'t:ntuais J l u>cljfiea~·tks uL·urrid.tJ.
na cscrumrn organna<:JOJ'Ial do Munu:ip1o. bem com(\ n:1d assaficaçiio
"'\'..tldtJUá.lta da 1eceita e despesas. pof ahcração na lcg1slação rede(al
ut·Hmda.;, ap6-. o cn~:aul inharút."ntO do Projeto de Lei de Di1tt.rius Orçamentária:. de 2017 <~.o P01kr Lc:gi~t..tli VO. Art.39· O PIJJc.r E:tc:culivo
encaminhará. juntamente: cum a prupu'>lã Orçamt:nláriâ. dc:m<mJ.lr.ttj.
\'(l n:l(ltivm aoOrçamen1nCnançac: At.lole.o;centc: ... QCA. § t•. o Secm
responsável pelas aç.ões de PhmeJ:uncnco no Munic:ipio, crn parccri3
cou1a Seccetaria Municipal de As.sistl?ocia .SooaL juntamente c.om o
Con<\elho d ns Oireilos da Crüm;a e do Adul~::o.t·entê. djsf>\mibilizaní
msuv~·õrs c furmulârins. p:tm :lpU11'1Çli H dn Orç1o~ rnenl u ("riançu § 2• .
C)~,; fomll ! l~rios rlc\tldnmentc prCC':ncllldM dcveriin <;er e ncaminhados 30
.'\e1<1r de Plancj amcntndu Municípin,juntamc:nte cnm 11 pmposla nrça·
mcntáriadccadaÓrgão. no prazo l'h adnno:m. JOdc~ltllct Ar1.40 .. /\
Lei Orç:unem:ina AnuaJ poderá coruer transferências de recursos para
custeio de despesas de o utros cnlcsJa Federação. desde que envolvam
claramcme 1.) .ttcndamesuo de mtercs~ locats, atendidos os dJSpo:,.ill·
vos constantes do an. 62 da Lei Complementar Fcderaln"' 101/1000.
Art4l· FJ.là L: i cnlr:tr..l t"m "igur na ~L11a de !7-u.a puhlic:<tc;àc) revcJg;ldas
as d1spos1çõcs em concrano GA I:UNETE 00 l"lltFJ::rro DE
ITAPECURU-)URL'l, ESTADO DO MAR<\NRÁO, ao; dia> 15
Je juJhu de 2016. 195., ano doa l od~peml ênl·i a. 128° da Repúhlica.

*

:O.lo\GNO ROGÉRIO SIQUEIRA AMORIM · IT<f<itu Municipal.

LF.I:'>i~ 131ó7, TlF.27 I)F. TlF.ZP.MRRO T>F. 2016. FIXA O SUBSÍDIO
DOS VEREADORES DO :.JUNJciPIO DJ: ITAPJ:CURU-MTRI:-1 /
\·IA PA~A A U iGIS I.X r U ilA Df I" DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE
DEZEMBRO DE 2010 E DÁ OUTR.'\S PROVIDÉNCI •\S. O PRF.-

nE:

rF:ITO DO MlJl'>'lClJ'IO
ITAPE<.:UIW- ~HRL\1, I'SI',\ 00 DO
MARANR.~O, nousodcsuasalnbiii\ÕCS lcga~s. f.<\ZSA.HE:N A T()o
OOS OS RARITANTF.S QUF. A ç.\I,Jo\RA \'IU:-IICIPAL OE
ITAPEClJRU·t\URL"\l {MA). nuu.w de loU<L' .ttribuiçõe;-. l~go:i:-. aprn·
\ f( lU t: c::u ~.mci1mn u o;eg.uintt: lei. Art. t •. O valordcnubsídio mc:nsal dos
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LEI N° 1359, DE 25 DE JULHO DE 2016
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MARA~ÃO,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM, ESTADO DO
no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES QUE A CÂMARAM1JNl CTPAL

OE ITA PECURU MIRIM (MA), no uso de suas atribuições legais aprovou e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1• - O Orçamento do Município de llapecuru Mirim · MA,
relativo ao exercício de 2017, será elaborado e executado segundos as diretrizes gerais
estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2:', do art.
165 da Constituição Federal, art. 4° da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio
de 2000, compreendendo:

T.
11.

as prioridades e
Municipal;

metas da

administração

pública

a estrutura e organização dos orçamentos;

m.

os recurso~ correspondentes às dotações orçamentárias
destinadas ao Poder Legislativo, compreendidas os
créditos adicionais;

IV.

as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos
orçamentos do Munidpio e suas alterações;

\'.

as disposições sobre receitas públicas municipais e
alterações na legislação tributária;

Vl.

as disposições relativas às despesas do Município com
pessoal e encargos sociais;

PREFEITURA DE tTAPECURU·MIRIMIMA. Proça Gomes de Sousa · Centro
EmaU:pl'efelturamunicipJ-1dtNtapecurumfrim@hob'l"'ail.eom
CEP: 65.48!M)()(I Fone: (098) ~3-2920 I CNPJ N"05.643.6960001180.
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VII.

as disposições sobre a dívida pública municipal:

VIII.

as metas e riscos fiscais;

IX.

as disposições fin ais.

CAPÍTULO!
PtUORIDA.DES E ~tETAS DA ADMf!l.'lSTRAÇÃO PÚBLI CA MUNICI PAL

Art. 2°- As prioridades e metas da Administração Pública Municipal
deverão estar em conformidade com aquelas especificadas no Plano Plurianual 20142017, e suas alterações posteriores.

§ t• - As metas e prioridades constantes no anexo a ser definido pelo
Plano Plurianual 2014-2017. de que trata este artigo, possui carãter apenas indicativo e
não normativo, devendo servir de referência para o processo de planejamento
municipal, podendo, a lei orçamentária anual atualizá-las.
§ 2" - Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder
Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas de acordo com identificação
constante do PPA 2014-2017, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita
prevista, de forma a preservar o equiliôrio das contas públicas.

§ 3• - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercfcio
ftnancei.ro de 2017 será dada maior prioridade:
I-

às políticas de inclusão;

11 -

ao atendimento integral à criança e ao adolescente;

IJl -

à austeridade na gestão dos recursos públicos;

IV -

à promoção do desenvolvimento econômico sustentável;

V-

à promoção do desenvolvimento urbano e rural, e

VI -

à conservação e à revitalização do ambiente natural.

CAPÍTUI..O li
ESTRUTURA E ORGANf ZAÇÃO .I'>OS O RÇA.\ 1El'TOS
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Art. 3° - O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao
exercício de 2017 deve assegurar os princípios da justiça, incluida a tributária, de
controle social c de transparência na elaboração e execução do orçamento, observando o
seguinte:
I-

O princípio da justiça social implica assegurar, na
elaboração e na execução do orçamento, projetos e
atividades que possam reduzir as desigualdades entre
indivíduos e regiões do Mu nicfpio, bem como combater a
exclusão social;

li -

o princípio de controle social implica assegurar a todos os
cidadãos a participação na elaboração e no
acompanhamento do orçamento: e

m-

o princípio da transparência implica, além da observação
do princípio constitucional da publicidade, a utilização de
meios disponíveis para garantir o real acesso dos
munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 4• -para efeito desta lei, entende-se por:
1-

Função: o maior nível de agregação das diversas áreas de
despesas que competem ao setor público;

11 -

Subfun ção: urna partição da função que visa agregar
determinado subconjunto da despesa do setor público;

m-

Progra ma: o instrumento de organização da atuação
governamental visando à realização dos objetivos
pretendidos, sendo definido por indicadores estabelecidos
no plano plurianual;

IV -

Atividade: um instrumento de programação para alcançar
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações que se realizam de maneira contínua e
permanente, resultando em um produto necessário à
manutenção da ação de governo;

V -

Projeto: um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
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operações limitadas no tempo, das quais resultam um
produto que concorre para a expansão ou o
aperfeiçoamento da ação governamental:

VI-

Operação especial: despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo das quais não resulta
um período e não geram contraprestação direta sob a
forma de bens e serviços.

A rt. s• - A mensagem do Poder Executivo que encaminhar o projeto
de lei orçamentária à Câmara Municipal, no prazo previsto no art. 14, II do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT do Estado do Maranbão, será
composta de:
I-

texto da lei;

n-

quadros

orçamentários consolidados e anexos
orçamento~ fiscal e da seguridade social;

DI-

demonstrativo de previsão do Resultado Primário;

IV -

discriminação da legislação da receita referente aos
orçamentos fiscal e da seguridade social.

dos

Parágrafo único - Integrarão os anexos e quadros orçamentários
consolidados a que se refere este artigo, os exigidos pela Lei n° 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 6"- O orçamento liscal, incluídos os de autarquias, fundações e
fundos com contabilidade descentralizada, discriminará a despesa em conformidade
com a Lei Federal n° 4.320/64, a Portaria n° 42/99, do Ministério do Orçamento e
Gestão, a Portaria lnterministerial n° 163/01. e suas alterações posteriores.

§ t • - Os programas, classificadores da ação governamental, pelos
quais os objetivos da administraçáo se expressam, ser-do aqueles constantes do Plano
Plurianual 2014-2017.
§ 2°- As Categorias econômicas estão assim detalhadas:
I-

Despesas Correntes- 3: e
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ll -

Despesas de Capital - 4.

§ 3° - Na indicação do grupo de despesa, a que se refere o capur deste
artigo, será obedecida a seguinte classificação, de aCQrdo CQm a Portaria Interministerial
n° 163/01, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, e
suas alterações posteriores:
I.

Pessoal e Encargos Sociais- 1;

11.

Juros e Encargos da Dívida - 2;

m.

Outras despe~as CQrreotes - 3;

IV.

Investimentos - 4;

V.

Inversões Financeiras- 5; e

VI.

Amonizac;ões da Dívida - 6.

§ 4° - Na especificação das modalidades de aplicação serâ
observado, no mínimo, o seguinte detalhamento:

I-

Transferência à União- 20;

fi -

Transferência a E.~tados e ao Distrito Federal - 30;

lll Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito
Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1° e '2!' do art. 24 da Lei Complementar
n° 141 de 2012 - 35;
fVTransferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito
Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar n° 141 de 20 J2
36;
V-

Transferências a Municípios- 40;

VI -

Transferências a Municípios - Fundo a Fundo - 41;

VII Transferências Fundo a Fundo aos ~unicfpios à CQota d.:
recursos de que tratam os§§ 1° e 2° do art. 24 da Lei Complementar n° 141 de 2012 45;
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Vlll Transferências Fundo a Fundo aos Municfpios à conta de
recursos de que trata o an. 25 da Lei Complementar n° 141 de 2012- 46;

IX -

Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos-

X-

Transferências a instituições privadas com fins lucrativos

XJ -

Transferências a instituições multigovernamentais - 70;

XJT -

Transferências a consórcios públicos- 71;

50;

-60;

XlU Transferências a consórcios públicos mediante contrato de
rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1° e '2!' do art. 24 da Lei complementar n°
141 de 2012-73:
XJV Transferências a consórcios públicos mediante contrato de
rateio à conta de recursos de que trata o an. 25 da Lei complementar n° 141 de 201 2 74;

XV - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de
recursos de que tratam os§§ 1° e']!> do an. 24 da Lei complementar n° 141 de 2012- 75;
XVl - Transferências a instituições multigovemamentais à conta de
recursos de que trata o art. 25 da Lei complementar n° 141 de 2012 - 76;

XVJT - Transferências ao E:lí:terior- 80;
XVlll - Aplicações Diretas- 90;
XIX -

Aplicações Diretas decorrentes de operações entre Órgãos.
Fundos e Entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social- 91:

XX Aplicações Diretas à conta de recursos de que tratam os §§
1° e '2!' do art. 24 da Lei complementar n° 141 de 2012- 95;
XXI Aplicações Di retas à conta de recursos de que trata art. 25
da Lei complemen tar n° 141 de 2012 - 96;

XXll -

A definir - 99;
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§ s• - O empenho da despesa não poderá ser realizado com
modalidade de aplicação a definir - 99.

CAPÍTULO W
DOS RECURSOS CORRESPON DENTES ÁS DOTAÇÕES ORÇMIEKTÁRI.i\S DESTI:-'ADAS AO
PODER LEGlSLATrVO, COMPREENDrDAS OS CRÉDITOS AOlClONAIS.

Art. 7" - Para fms do disposto neste capítulo, o Poder Legislativo
Municipal encaminhará ao Poder Executivo até o dia 30 de Julho, sua respectiva
proposta orçamentária. para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual.
observadas as disposições constantes desta lei.
Art. 8" - O Poder Legislativo do Município terá como limite de
despesas em 2017, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a
aplicação do percentual dcfmido pelo art. 29-A da Constituição Federal da República,
que será calculado sobre a receita tributária e de transferencias ao Município. auferida
em 2016, acrescidos dos valores relativos aos inativos e pensionistas.
§I • - Para efeitos do cálculo a que se refere o caput deste artigo,
considerar-se-á a receita efetivamente arrecadada até o último mês anterior ao do
encerramento do prazo para a entrega da proposta orçamentária do Legislativo.
acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.
§2° - Ao térrniDo do exercício será levantada a receita efetivamente
arrecadada para fins de repasse ao Legislativo. ficando estabelecidas as seguintes
alternativas em relação à base de cálculo utilizada para a elaboração do orçamento:
I-

caso a recei ta efetivamente realizada situe-se em
patamares inferiores aos previsws, o Legislativo indicará
as dorações a serem contingeociadas ou utilizadas para a
abertura de créditos adicionais no Poder Executivo;

n-

caso a receita efetivamente realizada situe-se em
patamares superiores aos previstos, prevalecerá como
limite o valor fixado pelo Poder Legislativo.

Art. 9• - Para os efeitos do art. 168 da Constituição Federal da
República, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara
Municipal. inclusive os oriundos de créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de
cada mês, de acordo com o cronograma de desembolso a ser elaborado pelo Poder
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Legislativo, ob&ervados os limites anuais sobre a receita tributária e de transferências de
que trata o art. 29-A da Constituição da República, efetivamente arrecadada no
exercício de 2016, ou, sendo esse valor superior ao orçamento do Legislativo, o limite
de seus créditos orçamentários.
Art- 10 - A Execução Orçamentária do Legislativo será independente,
devendo a Câmara Municipal enviar a até o dia 5 do mês subsequente, a demonstração
da execução orçamentária e contábil do mês e até o mês anterior para fins de integração
à contabilidade geral do Município.

CAPÍTULO IV
D AS OIRETRlZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E A EXECt;ÇÃO DOS
O RÇAMENTOS DO M UNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GER<US

Art. 1J - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei
Orçamentária para 2017 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da
gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso
da sociedade a todas as informações relativas a cada um dessas etapas, bem como levar
em conta a obtenção dos resultados fiscais previstos na Lei Complementar D0 101/2000,
visando ao equilibrio orçamentário-financeiro.

Parágrafo Único - Para atender ao art. SO da Lei Complementar 0
101/2000, os Poderes Legislativo e Executivo deverão elaborar e publicar, até trinta dias
após a p ublicação da Lei Orçamentária de 2017, programação financeira e o
cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no
mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.
Art. 12 - O orçamento do Município para o exercício de 2017 será
elaborado ';sando garanúr a gestão fil>Cal equilibrada dos recursos públicos e a
viabilização da capacidade própria de investimentos.

ATt- 13- A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do
Projeto de Lei Orçamentária Anual, serão elaboradas a preços vigentes em julho de
2016.
A rt. 14- O Município poderá conceder ajuda financeira, prevista na
Lei Orçamentária .Anual, a título de "subvenções sociais". a entidades privadas sem fms
lucrativos, de atividades de narureza continuada, que preencham as seguintes condições:
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I-

sejam de atendimento direto ao público, em funções
compatíveis com as de responsabilidade do Município;

IT -

sejam associações, organizações não-governamentais,
organizações da sociedade civil de interesse públicos e/ou
organizações sociais;

Parágrafo Único - Os repasses de recursos serão efetivados através
de convênios. conforme determina o art. 116 da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junbo
de 1993, a exigência do art. 26 da Lei Complementar Federal n ° 101, de 4 de maio de
2000.
Art. 15 - O Município poderá transferir recursos financeiros, na
forma de contribuiÇ(ies, para entidades privadas com ou sem fins lucrativos. através de
convênio. conforme art. 26 da Lei Complementar Federal D0 101. de 4 de maio de 2000.
Art- 16 - O projeto de lei orçamentária anual autorizará o Poder

Executivo, nos termos da Constituição Federal, a:
I-

suplementar as dotações orçamentárias de atividades.
projetos, e operações especiais, estabelecendo um limite
percentual com base no total da Receita Prevista para o
exercfcio de 2017, e utilizando-se como fonte de recu rso.
os definidos DO parágrafo 1°, Art. 43, da Lei 4.320, de 17
de março de 1964;

TI -

transpor, remanejar ou transferir recurso, dentro de uma
mesma categoria de programação, nos termos do inciso
VI, art. 167, da Constituição Federal.

§ t• - A suplementação prevista no ínciso I deste artigo destina-se a
cobrir insuficiência de saldo de projetos. atividades e/ou operações especiais que
necessitem de reforço orçamentário.
§ 2• - A suplementação orçamentária através do recurso previsto no
inciso 11, § 1°, art. 43 da Lei 4.320/64, poderá ser realizada até o total do montante do
excesso de arrecadação apurado.

§ 3• • O Excesso de arrecadação provocado pelo recebimento de
recursos de convênios não previstos no orçamento, ou previsto a menor, poderão ser
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utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares,
por ato do Executivo Municipal, previstos na Lei Orçamentária para o ano de 2017.

§ 4° - A uansposição, o remanejamento ou a transferência de recursos
de um elemento econômico para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações
especiais, não compreenderá o limite previsto no art. 16, inciso I desta lei.
Art. 17 - A Lei Orçamentária Anual comerá dotação para Reserva de
Contingência, no valor equivalente a, no mínimo 1% (um por cento) da receita corrente
liquida prevista para o aoo de 2017, destinada a atender aos passivos contingentes e a
outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Parágrafo único - Caso não seja necessária a utilização da reserva de
contingência para a sua finalidade, no todo ou em parte, o saldo remanescente poderá
ser utilizado para abertura de crédiws adicionais suplememares e especiais.
Art. 18 - As alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa QDD- nos níveis de modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recurso,
observados
os
mesmos
grupos
de
despesas,
categoria
economtca.
projeto/atividade/operação especial e unidade orçamentária, poderão ser realizados para
atender às necessidades de execução.
Art. 19 - a reaberrura dos créditos espec1a1s e extraordinários,
conforme o disposto no art. 167, § 2", da Conslituição Federal, será efetivada por

decreto do Poder Executivo.

SEÇÃO I!
D AS IJTRETRIZES ESPECIFJCAS DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 20 - O orçamento fiscal estimará as receitas efetivas e potenciais
de recolhimento e futará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como
dos demais órgãos e entidades da administração direta e indireta, respectivamente, de
modo a evidenciar as políticas e programas do governo, respei tados os princípios da
unidade. da uni,·e~alidade, da anualidade e da exclusividade.
Art. 21 - Na estimativa da receita e na fixação da despesa do
orçamento fiscal serão considerados:
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I-

os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a
produtividade;

IJ -

o aumento ou a diminuição dos serviços prestados e a
tendência do exercício; e

m-

as alterações tributárias, conforme disposições constantes
nesta lei.

SEÇÁO lll

D AS DIRETRJZES ESPF.:CÍTICAS DO ORÇA)lENTO
D A SEGURJ OADf. SOOAL

Art. 22 - O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, e
contará, dentre outros, com os recursos provenientes:
I -

das receitas diretamente arrecadadas pelas entidades que
integram exclusivaiJlente o orçamento de que trata esta
seção;

IJ -

de transferência de contribuição do M unicfpio;

111 -

de

IV -

de transferência de convênios.

transfer~ncias

constitucionais;

C APiTULO V
D ISPOSIÇÕES SOBRE A RECEJTA P ÚBLICA MUNICIPAL
E ALTER.AÇÓ"ES NA LEGISLAÇÃO TRJBlJT.Á.RJA

Art. 23 - As receitas abrangerão a receila tributária, a receita

patrimonial, as diversas receitas admitidas em lei e as parcelas transferidas pela União e
pelo Estado. nos termos da Constituição Federal, e de acordo com a classificação
definida pela Portaria Intenninisterial n° 163, de 4 de maio de 2001.
Parágrafo Únieo - As receitas previstas para o cxercfcio de 2017
serão calculadas acrescidas do índice i.nflacionário previsto nos últimos doze meses.
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mais a tendência e comportamento da arrecadação municipal mês a mês e a expectativa
de crescimento vegetativo, além da média ponderada dos últimos três exercícios
financeiros.
Art. 24 - A estimativa da receita, que constará do Projeto de Lei
Orçamentária para o exercício de 2017, contemplará medidas de aperfeiçoamento da
administração dos tributos municipais, com vistas à expansão da base de tributação e
consequentemente aumento de receitas próprias.
Art. 25 - A estimativa de receita citada no artigo anterior levará em

consideração. adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária,
observadas a capacidade do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque
para:
I-

revisão e atualização do Código Tributário Municipal;

11-

revisão das isenções de impostos, taxas, incentivos fiscais
e outras fontes de renúncia de receitas, aperfeiçoando seus
critérios;

I li-

compatibilização dos valores das ta'Cas aos custos efetivos
dos serviços prestados pelo Município, de forma a
assegurar sua eficiência;

IV -

instiruição de taxas para serviços de interesse da
comunidade e de que as necessite como fonte de custeio:

§ t• - Ocorrendo aherações na legislação tributária, posteriores ao
encaminhamento da Proposta Orçamentária Anual à Câmara Municipal, que impliquem
aumento de arrecadação em relação à estimativa de receita constante da referida lei, os
recursos adicionais serão objeto de projeto de lei para abertura de crédito adicional no
decorrer do exercício financeiro de 2017.

§ 2° - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e
cultural do Município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de
incentivos ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar
os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do
resultado primário.
Art. 26 - Os tributos mumc1pais poderão sofrer alterações em
decorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão de
interesse público relevante.

·\;
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Art. 27- Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos na Dívida
Ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser
cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de
receita para efeito do disposto no§ 3° do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 28 - Caso haja a necessidade de concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, esta
deverá ser demonstrada juntamente com a estimativa do i.mpacto orçarnentá.riofinanceiro para o ano 2017 e os dois exercícios seguintes.

§ t• - As situações previstas no caput deste artigo para a concessão de
renúncia de receita deverão atender a u.ma das seguintes condições:
I-

demonstração pelo Poder Executivo Municipal que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária anual, e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas pelo Município;

Il -

estar acompanhada de medidas de compensação no ano de
2017 e nos dois seguintes, por meio de aumento de receita.
proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base
de cálculo, majoração ou criação de tributos e
contribuições.

§ 2• - A renúncia de receita prevista no parágrafo anterior compreende
a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução de
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSTÇÕE.'> RELATTVAS ÀS DESPESAS COM
P ESSOAL E ENCARGOS SOCWS

29 - Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas
propostas orçamentárias, terão como limites para fixação da despesa com pessoal e
encargos sociais a folha de pagamento do mês de julho de 2016, projetada para o
exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreiras
Art.
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e admissões para preenchimento de cargos, -;em prejuízo do disposto nos artS. 18 e 19
da lei Complementar Federal n° 101/2000.
Art. 30 - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração. inclusive reajustes, a criação de cargos, empregos c funções ou alteração
de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal. a qualquer
útulo, pelos Poderes Executivo e Legislativo, somente serão admitidos:
I•

se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesas com pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;

ll -

se observados os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n°
10112000); e

m·

se observada a margem de expansão das despesas de
caráter continuado.

Ar1. 31 - Atendidos os requisitos legais. os Poderes Executivo e
legislativo poderão. ainda:

I-

reestruturar o quadro de pessoal, com criação, extinção ou
transformação de cargos, empregos e funções;

U-

realizar concursos públicos e testes seletivos, visando à
admissão, quando necessário, de pessoal para a adequação
da prestação do serviço público;

lU -

conceder reajustes salariais e abonos financeiros, visando
à recomposição de perdas salariais dos respectivos
servidores.

Art. 32 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites
estabelecidos na Lei Complementar o0 101, de 4 de maio de 2000, o percentual
excedente deverá ser eliminado nos dois quadrirnestres seguintes, sendo pelo menos um
terço no primeiro.

Parágrafo único - Para o cumprimento dos limites estabelecidos no
capur deste artigo. o Poder Executivo adotará as seguintes providências. pela ordem:
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I-

redução das horas-extras realizadas pelos servidores
municipais;

n-

redução do número de estagiários contratados;

ITI -

redução em, pelo menos. vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança, seja pela
extinção de cargos e funções ou pela redução de valores a
eles atribuídos;

rv -

exoneração dos servidores não estáveis:

V-

exoneração de servidor estável, desde que o ato normativo
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade
administrativa objeto da redução de pessoal.

CAPITULO VIl
D AS DISJ>OSIÇÔ.ES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA \1UNICIPAL

Art. 33 - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 poderá
conter autorização para contratação de Operação de Crédito para atendimento à despesa
de Capital, observado o limite de endividamento apurado até o segundo mês
imediatamente anterior a assinatura do contrato, conforme exigências constantes nos
arts. 30, 31 e 32 da Lei Complementar n° 101/2000.
Ar1. 34 - A contratação de Operações de Crédito dependerá de

autorização legislativa em lei específica. consoante art. 32 da Lei Complementar
Federal n° 101/2000.
Art. 35 - Ultrapassado o limite de endividamento deftnido no art. 40
desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário
necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações
restringidas nesta lei.

CAPÍTULO Vlll
DAS \fETAS E RISCOS FISCAIS
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Art. 36 - É parte integrante desta lei, o AJlexo de Metas Fiscais, onde
estão estabelecidas as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativos a
receitas, despesas. resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o
exercício 2017 e para os dois seguintes.

§ 1" - O Anexo de metas fiscais será composto pelos demonstrativos
definidos pela Portaria STN n° 553. de 22 de Setembro de 2014.

§ 2 • - Integra também esta lei o Anexo de Riscos Fiscais, onde são
avaliados os pa~sivos contingentes c outros riscos capazes de afetar as contas públicas
mun.icipais, onde acompanha o Demonstrativo de Riscos e Providências definido pela
Portaria STN n° 553, de 22 de Setembro de 2014.

CAPÍTULO IX
D AS DISPOSIÇÕES FrNAIS

A rt. 37 - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado

à sanÇào do Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 2016, fica autorizada a execução
da proposta orçamentária em cada mês, até o limite de 1/ 12 de cada dotação, na forma
da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.
§ 1• - A utilização dos recursos autorizados neste artigo, será
considerada como antecipação de Cr6ditos à coma da lei orçamentária anual.

§ 2° - Os saldos negativos, eventualmente apurados em virtude de
emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento na Câmara Municipal e do
procedimento previsto neste artigo, serão reajustados por Decreto do Poder Executivo
Municipal, após sanção da lei orçamentária, por intermédio da abertura de créditos
suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotações orçamentárias.
§ 3° - Não se incluem no limite previsto no capur des~ artigo.
podendo ser movimentadas sem restrições, as dotações para atender despesas com:
I-

pessoal e encargos sociais;

li -

serviços da divida:

m-

pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde,
educação e assistência social;
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TV-

categorias de programação cujos recursos sejam
provenientes de operações de crédito ou de transferências
Voluntárias da União e do Estado;

V-

categorias de programação cujos recursos correspondam à
contrapartida do Município em relação àqueles recursos
previstos no inciso anterior.

38 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na
elaboração dos Orçamentos as eventuais modificações ocorridas na estrutura
organizacional do Município bem como na classificação orçamentária da receita e
despesas, por alteração na legislação federal ocorridas após o encaminhamento do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 ao Poder Legislativo.
Art

Art 39 - O Poder Executivo encaminhará, juntamente com a Proposta
Orçamentária, demonstrativos relativos ao Orçamento Criança e Adolescente - OCA.

§ 1° - O Setor responsável pelas ações de Planejamento no Município,
em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o
Conselho dos Ditcitos da Criança e do Adolescente, disponibilizará instruções e
formulários para apuração do Orçamento Criança.

§ 2• - Os formulários devidamente preenchidos deverão ser
encaminhados ao Setor de Planejamento do Município, juntamente com a proposta
orçamentária de cada Órgão, no prazo fixado no art. 7' desta lei.
Art. 40 - A Lei Orçamentária Anual poderá conter transferências de
recursos para custeio de despesas de outros entes da Federação, desde que envolvam
claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do
art. 62 da Lei Complementar Federal n° 101/2000.
A rt. 41 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEIT O DE ITAPECURU-MIRIM, ESTADO DO
~NHÃO. aos dias 25 de julho de 2016, 195° ano da Independência, 128" da República.
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