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PROJETO DE LEI N°1 2/ 	, DE 15 DE ABRIL DE 2015. 

Dispoe sobre as diretrizes para a 

elaboracdo da lei orcamentaria anual 

para o exercicio financeiro de 2016 e dci 

outras providencias. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE URUOCA, no use de suas atribuicOes 

legais, especialmente estabelecidas nos incisos II e V, art. 82, da Lei Organica do 

Municipio de Uruoca. 

Faso saber que a Camara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1° 0 Orcamento do Municipio de Uruoca, relativo ao exercicio de 2016, 

sera elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da 

presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2°, do art. 165 da Constituicao Federal, 

art. 4° da Lei Complementar Federal n°. 101, de 04 de maio de 2000, e Portaria N° 

03 2008 da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo: 

I - As prioridades e metas da Administ<acao Publica Municipal; 

II - A estrutura e organizacao dos orcamentos; 

III - Os recursos correspondentes as dotacOes orcamentarias destinadas ao Poder 

Legislativo, compreendidas os creditos adicionais; 

1.11111111•111.181... 	 
1/21 

Rua Joao Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62460-000 - URUOCA - CE 
CNPJ: 07.667.926/0001 - 84 Fone/Fax: (88) 3648 -1078 

www.uruoca.ce.gov.br  

Rt>ct.)tici-c; 

/s 	- 

Ch Ot 
14.6:SUNAQ 002A014 1,11.,Atter.4{Y 

	.7.,=:,.:M111111111111111111•111111111111111111111 



ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 

GABINETE DO PREFEITO 
—0•14. ,Y5A. Ned 

IV - As diretrizes gerais para a elaboracAo e a execucAo dos orcamentos do 

Municipio e suss alteracoes; 
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V - As disposiclies sobre receitas publicas municipais e alteracoes na legislacAo 

tributaria; 

VI - As disposicoes relativas as despesas do Municipio com pessoal e encargos 
ink 

sociais; 

VII - As disposicoes sobre a divida publica municipal; 

/ 	
VIII - As metas e riscos fiscais; 

IX - As disposicaes fmais. 

CAPITULO I 

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 2° As metas e prioridades da AdministracAo Publica Municipal para o 

exercicio financeiro de 2016 serAo as especificadas no anexo de metas fisicas que é 

parte integrante desta Lei, as quais terAo precedencia de recursos na Lei Orcamentaria 

Anual, mas nAo se constituem em limite a programacAo das despesas. 

§ 1° As metas e prioridades constantes no anexo de que trata este artigo possui 

carater apenas indicativo e nAo normativo, devendo servir de referencia para o processo 

de planejamento municipal, podendo a Lei Orcamentaria Anual atualiza-las. 
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§ 2° Na elaboracAo da proposta orcamentaria para 2016, o Poder Executivo 

podera aumentar ou diminuir as metas fisicas de acordo corn a identificacAo constante 

do PPA, que sera elaborado e aprovado em tempo habil, para os exercicios 2014 a 2017, 

a fim de compatibilizar a despesa orcada a receita prevista, de forma a preservar o 

equilibrio das contas 

CAPITULO II 

ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS 
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I - 0 principio da justica social implica assegurar, na elaboracAo e na execucAo 

do orcamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre 

individuos e regioes do Municipio, bem como combater a exclusAo social; 

Art. 3° A Lei Orcamentaria Aiwa) do Municipio de Uruoca para o exercicio 

financeiro de 2016, tanto em sua elaboracAo quanto em sua execucAo, assegurara os 

principios da justica social, do controle social e da transparencia, observando o seguinte: 

II - 0 principio de controle social implica assegurar a todos os cidadAos a 

participacAo na elaboracao e no acompanhamento do orcamento; e, 

III - 0 principio da transparencia implica, alem da observacao do principio 

constitucional da publicidade, a utilizacAo de meios disponiveis para garantir o acesso 

dos municipes as informacoes relativas ao orcamento. 

Art. 4° Para efeito desta Lei entende-se por: 

g / 
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I — Funcao: o maior nivel de agregacAo das diversas areas de despesas que 

competem ao setor pirblico; 

II — SubfuncAo: uma particAo da funcAo que visa agregar determinado 

subconjunto da despesa do setor publico; 

III - Programa: o instrumento de organizacao da atuacao governamental 

visando a realizacdo dos objetivos pretendidos, sendo definido por indicadores 

estabelecidos no piano plurianual; 

IV - Atividade: urn instrumento de programacao para alcancar o objetivo de 

urn programa, envolvendo um conjunto de operacOes que se realizam de maneira 

continua e permanente, resultando em urn produto necessario a manutencao da acao de 

governo; 

V - 	Projeto: urn instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operacks limitadas no tempo, das quais 

resultam urn produto que concorre para a expansao ou o aperfeicoamento da acao 

governamental; 

VI - Operacao especial: despesas que nao contribuem para a manutencao das 

acOes de governo das quais nao resultam um produto e nao geram contraprestacao direta 

sob a forma de bens e servicos; 

Art. 5° A Mensagem do Poder Executivo que encaminhara o projeto de lei 

orcamentaria a Camara Municipal, no prazo previsto no art. 42, § 5° da Constituicao 

Estadual, sera composta de: 
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I - texto da lei; 

II - quadros orcamentarios consolidados e anexos dos orcamentos: fiscal e da 

seguridade social; 

III - demonstrativo de previsao do Resultado Primario; 

IV - discriminacao da legislacao da receita referente aos orcamentos fiscal e da 

seguridade social. 

Paragrafo ante°. Integrarao os anexos e quadros orcamentarios consolidados a 

que se refere este artigo, os exigidos pela Lei no. 4.320, de 17 de marco de 1964. 

Art. 6° 0 orcamento fiscal, incluidos os de autarquias, fundacoes e fundos com 

contabilidade descentralizada, quando hoover, discriminara a despesa em conformidade 

corn a Lei Federal n°. 4.320/64, a Portaria n°. 42/99, do Ministerio do Orcamento e 

Gestao, a Portaria Interministerial n°. 163/01, e suas alteracoes posteriores, Portaria n° 

03/2008, da Secretaria do Tesouro Nacional e Instrucoes normativas do Tribunal de 

Contas dos Municipios, pertinentes a materia. 

§ 1° Os programas, classificadores da acao governmental, pelos quais os 

objetivos da administracao se expressam, serao aqueles constantes do Plano Plurianual 

2014 a 2017. 

§ 2° Na indicacao do grupo de despesa, a que se refere o caput deste artigo, sera 

obedecida a seguinte classificacao, de acordo corn a Portaria Interministerial n°. 163/01, 
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