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ESTADO DO CEARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI N° 195/2016, DE 26 DE JULHO DE 2016. 

DispOe sobre as diretrizes para 

elaboracao  clu  lei  orcamentaria 

punt o exercicio finaneeiro de 2017 e da 

outras providencias. 

0 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 2017, 

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 Administraclo Publica Municipal; 

II  -  A estrutura e organizacao dos orcamentos; 

111 - Os recursos correspondentes as dotacoes orcamentarias destinadas ao Poder 

Legislativo, compreendidas os creditos adicionais; 
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IV - As diretrizes gerais para a elaboracao e a execticao dos orcamentos do 

Municipio e suas alteracOes; 

V - As disposicoes sobre receitas publicas municipais e alteracdes na legislacao 

tributaria; 

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

socials; 

VII - As disposicties sobre a divida publica municipal; 

VIII - As metas e riscos fiscais; 

IX -  As disposicties 

CAPITULO I 

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA00 PLBLICA MUNICIPAL 

Art. 2"  As metas e prioridades da AdministracAo Piiblica Municipal para o 

exercicio financeiro de 2017 serAo as especificadas no anexo de metas fisicas que 

parte integrante desta Lei, as quaffs terao precedencia de recursos na Lei Orcamentiiria 

Anual, mas nab 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 2017, 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 °Nada a receita prevista, de forma a preservar o 

equilibrio das contas publicas. 

CAPITULO II 

ESTRUTIIIRA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS 

Art. 3" A Lei Orcamentaria Anual do Municipio de Uruoca para o exercicio 

financeiro de 2017, tanto em sua elaboracao quanto em sua execucao, assegurara os 

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

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 exclusdo social; 

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

participaclo 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: 
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I  —  Funcao: o maior nivel de agregacao das diversas areas de despesas que 

competem ao setor publico; 

II — Subfuncao: uma particao da funcao que visa agregar determinado 

subconj unto da despesa do setor publico; 

III - Programa: o instrumento de organizacao da atuacao governamental 

visando a realizacao dos objetivos pretendidos, sendo definido por indicadores 

estabelecidos no piano plurianual; 

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

urn programa, envolvendo urn conjunto de operacties que se realizam de maneira 

continua e permanente, resultando em um 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 operaceies limitadas no tempo, das quais 

resultam um 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 encaminhard 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 referents aos orcamentos fiscal e da 

seguridade social. 

Paragrafo tinico. Integrarao os anexos e quadros orcamentarios consolidados a 

que se refere este artigo, os exigidos pela Lei n°. 4.320, de 17 de marco de 1964. 

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

contabilidade descentralizada, quando houver, discriminard 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 governamental, pelos guars 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 cuput deste artigo, sera 

obedecida a seguinte classificacao, de acordo corn a Portaria Interministerial n°. 163/01, 
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da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria  de  Orcamento I edcral. e suas 

alteracOes posteriores: 

I - Pessoal e Encargos Sociais - 

II - Juros e Encargos da Divida - 2; 

III - Outras despesas correntes - 3; 

IV - Investimentos - 4; 

V - InversOes Financeiras - 5; 

VI - Amortizaceies da Divida - 6. 

CAPITULO III 

DOS RECURSOS CORRESPONDENTES As DOTACCIES DESTINADAS AO 

PODER LEGISLATIVO, COMPREENDIDAS OS CREDITOS ADICIONAIS. 

Art.  7° Para fins do disposto neste capitulo, o Poder Legislativo Municipal 

encaminhara ao Poder Executivo ate 30 (trinta) dias do prazo previsto no § 5°, art. 42, 

da Constituicao Estadual, sua respectiva proposta orcamentaria, para fins de 

consolidacao do projeto de lei orcamentario anual, observada as disposicoes constantes 

desta lei. 
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Art. 8" 0 Poder Legislativo do Municipio tera como limite de despesas em 

2017, para efeito de elaboracao de sua respectiva proposta orcamentaria, a aplicacao do 

percentual definido pelo art. 29-A da Constituic -ao Federal, alterado pela emenda 

constitucional n° 58 de 23/09/2009, que sera calculado sobre a receita tributaria e de 

transferencias do Municipio, auferidas em 2016, acrescidas dos valores relativos aos 

inativos e pensionistas, se houver. 

§1° Para efeitos do calculo a que se refere o  mind  deste artigo, considerar-se-a a 

receita efetivamente arrecadada ate o ultimo mes anterior ao do encerramento do prazo 

para a entrega da proposta orcamentaria do Legislativo, acrescida da tendencia de 

arrecadaeao ate o final do exercicio. 

§2" Ao termino do exercicio sera levantada a receita efetivamente arrecadada 

para fins de repasse ao Legislativo, ficando estabelecidas as seguintes alternativas em 

relaccio a base de calculo utilizada para a elaboracao do orcamento: 

I  - caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares inferiores aos 

previstos, o Legislativo indicard as dotacoes a serem contingenciadas ou utilizadas para 

a abertura de creditos adicionais no Poder Executivo; 

11 - caso a receita efetivamente realizada se situe em patamares superiores aos 

previstos, prevalecera como limite o valor fixado no seu orcamento pelo Poder 

Legislativo. 

III — o Poder Executivo podera suplementar atraves de abertura de credito 

adicional, a diferenca entre e fixacao orcamentaria e a apuracao de que trata o paragrafo 

segundo deste artigo. 
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Art. 9" Para os efeitos do art. 168 da Constituicao da RepUblica, os recursos 

correspondentes as dotacaes orcamentarias da Camara Municipal, inclusive os oriundos 

de creditos adicionais, serao entregues ate o dia 20 de cada mes, de acordo corn o 

cronograma de desembolso a ser elaborado pelo Poder Executivo, observados os limites 

anuais sobre a receita tributaria e de transferencias de que trata o art. 29-A e EC 58, 

efetivamente arrecadada no exercicio de 2016, ou, sendo esse valor superior ao 

orcamento do Legislativo, o limite de seus creditos orcamentarios. 

Art.  10 A Execucao orcamentaria do Legislativo sera independente, devendo a 

Camara Municipal enviar bimestralmente ao Poder Executivo, ate o dia 20 do mes 

subsequente, a demonstracao da execucao orcamentaria e contabil do bimestre anterior 

para fins de integracao a contabilidade geral do Municipio, por meio da consolidacao, 

objetivando informar no RREO a ser publicado bimestralmente conforme determina a 

LRF. 

CAPITULO IV 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORACAO E A EXECITCAO 

DOS OKAMENTOS DO MUNICIPIO F. WAS ALTER/WOES 

SECA() I 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. II A elaboracao do projeto, a aprovacdo e a execucao da Lei Orcamentaria 

para 2017 deverao ser realizadas de modo a evidenciar a transparencia da gestao fiscal, 

observando-se o principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a 

todas as informacoes relativas a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a 
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obtencao dos resultados fiscais previstos na Lei Complementar n°. 101 /2000 - LRF, 

visando ao equilibrio orcamentario-financeiro. 

Paragrafo tinico. Para atender ao art. 8° da LRF, os Poderes Legislativo e 

Executivo deverao elaborar e publicar, ate trinta dias apes a publicacao da Lei 

Orcamentaria votada e sancionada para 2017, programacao financeira e o cronograma 

de desembolso, observando, em relacao as despesas constantes no mesmo, a 

abrangencia necessaria a obtencao das metas fiscais. 

Art.  12.  0  Orcamento do Municipio para o exercicio de 2017 sera elaborado 

visando garantir a gestao fiscal equilibrada dos recursos publicos e a viabilizacao da 

capacidade propria de investimentos. 

Art. 13. A estimativa da receita e a fixacao da despesa, constantes do Projeto de 

Lei Orcamentaria Anual, serAo elaboradas a precos vigentes em julho de 2016. 

Art. 14. 0 Municipio podera conceder ajuda financeira, prevista na Lei 

Orcamentaria Anual, a titulo de "subvencoes sociais", a Conselhos, a entidades privadas 

sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham as seguintes 

condicaes: 

I - sejam de atendimento direto ao public°, em funcOes compativeis com as de 

responsabilidade do Municipio; 

II - sejam associacoes, organizacoes nAo governamentais, organizacOes da 

sociedade civil de interesse pUblico e/ou organizacoes sociais; 
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Paragrafo iinico. Os repasses de recursos serao efetivados atraves de convenios, 

conforme determina o art. 116 da Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a 

exigencia do art. 26 da Lei Complementar Federal n°. 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 15 0 Municipio podera transferir recursos financeiros, na forma de 

contribuiceies, para entidades privadas com ou sem fins lucrativos, atraves de convenio 

ou instrumentos afins, conforme art. 26 da Lei Complementar Federal n°. 101, de 04 de 

maio de 2000. 

Art. 16 A Lei Orcamentaria Anual autorizard o Poder Executivo, nos termos da 

Constituicao Federal, a: 

I - suplementar as dotaceies orcamentarias de atividades, projetos, e operacOes 

especiais, ate o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Receita Prevista para o 

exercicio de 2017, utilizando-se como fonte de recurso, os definidos no paragrafo 1°, 

art. 43, da Lei 4.320, de 17 de marco de 1964; 

H  -  transpor, remanejar ou transferir recurso, dentro de uma mesma categoria de 

programacao, nos termos do inciso VI, art. 167, da Constituicao Federal. 

§ 1" A suplementacao prevista no inciso I deste artigo destina-se a cobrir 

insuficiencia de saldo de projetos, atividades e/ou operacees especiais que necessitem 

de reforco orcamentario. 

§ 2° A suplementacao orcamentaria atraves do recurso previsto no inciso II, § 1°, 

art. 43 da Lei 4.320/64, podera ser realizada ate o total do montante do excesso de 

arrecadacao apurado. 
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§ 3" 0 Excess() de arrecadacao provocado pelo recebimento de recursos de 

convenios nao previstos no orcamento, ou previsto a menor, poderao ser utilizados 

como fontes para abertura de creditos adicionais especiais ou suplementares, por ato do 

Fxecutivo Municipal, prevista na Lei Orcamentaria para o ano de 2017. 

§ 4' A transposicao, o remanejamento ou a transferencia de recursos de um 

elemento economic° para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operacao especial, 

nao compreendera o limite previsto no art. 16, inciso I desta Lei. 

Art. 17 A Lei Orcamentaria Anual contera dotacao para Reserva de 

Contingencia, no valor equivalente a, no minimo, 0,5% (meio por cento) da receita 

corrente liquida prevista para o ano de 2017, que podera ser utilizada como recurso para 

abertura de creditos adicionais suplementares ou especiais, correspondentes a despesas 

coin pessoal, encargos e pagamento da divida, alem de outras despesas. 

Art. 18 As alteraceies do Quadro de Detalhamento da Despesa — QDD  —  nos 

niveis de modalidade de aplicacao, elemento de despesa e fonte de recurso, observado 

os mesmos grupos de despesas, categoria economica, projeto/atividade/operacao 

especial e unidade orcamentaria, poderao ser realizados para atender as necessidades de 

execucao. 

Art. 19 A reabertura dos creditos especiais e extraordinarios, ja devidamente 

autorizados por lei, conforme o disposto no art. 167, § 2°, da Constituicao Federal, sera 

efetivada por Decreto do Poder Executivo. 
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SEc 	II 

I) kS DI RETRIZES ESPECIFICAS DO ORCAMEN"l() FISCAL 

Art. 20 0 orcamento fiscal estimara as receitas efetivas e potenciais de 

recolhimento e fixara as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, respectivamente, 

de modo a evidenciar as politicas e programas do governo, respeitados os principios da 

unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade. 

Art. 21 Na estimativa da receita e na  fixacao da despesa do orcamento fiscal 

para o exercicio de 2017 sea() considerados: 

I - os fatores conj unturais que  possam  vir a influenciar a produtividade; 

II  -  o aumento ou a diminuicao dos servicos prestados e a tendencia do 

exercicio; e, 

III  - as alteracaes tributarias,  conforme  disposicaes constantes nesta lei. 

SECA° III 

DAS  DIRETRIZES ESPECIFICAS  DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE 

SOCIAL 

Art. 22  0 Orcamento da Seguridade Social  compreendera as dotacOes 

destinadas a atender as noes de saude, previdencia e assistencia social, e contara, dentre 

outros,  com  os  recursos  provenientes: 
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I  - das receitas diretamente arrecadadas pelas entidades que intcgram 

exclusivamente o oreamento de que trata esta secao; 

H - de transferencia de contribuicao do Municipio; 

III - de transferencias constitucionais e legais; 

IV - de transferencias de convenios. 

CAPITULO V 

DISPOSIOES SOBRE A RECEITA PUBICA MUNICIPAL 

E ALTERAcOES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA 

Art. 23 As receitas abrangerao a receita tributaria, a receita patrimonial, as 

diversas receitas admitidas em lei e as parcelas transferidas pela Uniao e pelo Estado, 

nos termos da Constituicao Federal, e de acordo com a classificaeao definida pela 

Portaria Interministerial STN'SOF n°. 163, de 04 de maio de 2001 e suas alteracoes, 

Portaria STN 350 de 18/06/2010. 

Paragrafo anico. As receitas previstas para o exercicio de 2017 serao 

calculadas acrescidas do indice inflacionario previsto nos ultimos doze meses, mais a 

tcndencia e comportamento da arrecadacao municipal mes a mes e a expectativa de 

crescimento vegetativo, alem da media ponderada dos ultimos tres exercicios 

financeiros, tendo por base o mes de julho. 
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Art. 24 A estimativa da receita que constara da Lei Orcamentaria Anual  para 0 

exercicio de 2017 contemplard medidas de aperfeicoamento da administracao dos 

tributos municipais, com vistas a expansao da base de tributacao e conseqiientemente 

aumento de receitas prOprias. 

Art. 25 A estimativa de receita citada no artigo anterior levard em consideracAo, 

adicionalmente, o impacto de alteracao na legislacao tributaria, observadas a capacidade 

do contribuinte e a justa distribuicao de renda, cam destaque para: 

I  —  revisao e atualizacao do COdigo Tributario Municipal; 

II  —  revisao das isencoes de impostos, taxas, incentivos fiscais e outras fontes de 

renuncia de receitas, aperfeicoando seus criterios; 

lll — compatibilizacao dos valores das taxas aos custos efetivos dos servicos 

prestados pelo Municipio, de forma a assegurar sua eficiencia; 

IV — instituicao de taxas para servicos de interesse da comunidade e de que as 

necessite como fonte de custeio; 

§ 1" Ocorrendo alteraciies na legislacao tributaria posteriores ao 

encaminhamento da Proposta Orcamentaria Anual a Camara Municipal, que impliquem 

aumento de arrecadacAo em relacao a estimativa de receita constante da referida lei, os 

recursos adicionais serAo objeto de projeto de lei para abertura de credit() adicional no 

decorrer do exercicio financeiro de 2017. 
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§ 2° Corn o objetivo de estimular o desenvolvimento econornico e cultural do 

Municipio, o Poder Executivo podera encaminhar projetos de lei de incentivos ou 

beneficios de natureza tributaria, cuja remIncia de receita podera alcancar os montantes 

dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, ja considerados no calculo do resultado 

primario. 

Art. 26 Os tributos municipais poderao sofrer alteracOes em decorrencia de 

mudancas na legislacao nacional sobre a materia ou ainda em razao de interesse public() 

relevante. 

Art. 27 Os tributos lancados e nao arrecadados, inscritos na Divida Ativa, cujos 

custos para cobranca sejam superiores ao credit() tributario, poderao ser cancelados, 

mediante autorizacao em lei, nao se constituindo como renimcia de receita para efeito 

do disposto no § 3° do art. 14 da LRF. 

Art. 28 Caso haja a necessidade de concessao ou ampliacao de incentivo ou 

beneficio de natureza tributaria da qual decorra remancia de receita, esta devera ser 

demonstrada juntamente com a estimativa do impacto orcamentario-financeiro para o 

ano de 2017 e os dois exercicios seguintes. 

§ 1° As situacoes previstas no  cupid deste artigo para a concessao de renancia de 

receita deverao atender a uma das seguintes condicks: 

I - demonstracao pelo Poder Executivo Municipal de que a renuncia foi 

considerada na estimativa de receita da Lei Orcamentaria Anual, e de que nao afetard as 

metas de resultados fiscais previstas pelo Municipio; 
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II - estar acornpanhada de medidas de compensacao no ano de 2017 e nos dois 

seguintes, por meio de aumento de receita, proveniente de elevacao de aliquotas, 

ampliacao da base de calculo, majoracao ou criacao de tributos e contribuicOes. 

§ 2" A remancia de receita prevista no paragrafo anterior compreende a anistia, 

remissao, subsidio, credito presumido, concessao de isencao em carater nao geral, 

alteracao de aliquota ou modificacao de base de calculo que implique reducao de 

tributos ou contribuiceies, e outros beneficios que correspondam a tratamento 

di ferenciado. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSICOES RELATIVAS AS DESPESAS COM 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Art. 29 Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboracao de suss propostas 

orcamentarias, terao como limites para fixacao da despesa corn pessoal e encargos 

sociais a folha de pagamento do mes de julho de 2016, projetada para o exercicio, 

considerando os eventuais acrescimos legais, alteraceies de pianos de carreiras e 

admisseies para preenchimento de cargos, sem prejuizo do disposto nos arts. 18 e 19 da 

LR F. 

Art. 30 A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remuneracao, 

inclusive reajustes, a criacao de cargos, empregos e funceies ou alteracao de estrutura de 

carreiras, bem como a admissao ou contratacao de pessoal, a qualquer titulo, pelos 

Poderes Executivo e Legislativo, somente serao admitidos: 
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I - se houver previa dotacao  orcanichtarta  suficiente para atender as  projecoes 

de despesas corn pessoal e aos acrescimos dela decorrentes; 

II - se observados os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da LRF ., e, 

III - se observada a margem de expansao das despesas de carater continuado. 

Art. 31 Atendidos os requisitos legais, os Poderes Executivo e Legislativo 

poderao, ainda: 

I — reestruturar o quadro de pessoal, corn criacAo, extincao ou transformacdo de 

cargos, empregos e funceies; 

II  —  realizar  concursos publicos  e  testes seletivos, visando a admissao, quando 

necessario, de pessoal para a adequacao da prestacao do  servico  pfiblico; 

III — conceder reajustes salariais e abonos financeiros, visando a recomposicao 

de perdas salariais dos respectivos servidores. 

Art.  32 Se a despesa total corn pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na 

Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000, o percentual excedente devera ser 

el iminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos urn terco no primeiro. 

Paragrafo tinico.  Para o cumprimento dos limites estabelecidos no  caput  deste 

artigo, o Poder Executivo adotard as seguintes providencias, pela ordem: 

I  —  reducao das horas-extras realizadas pelos servidores 
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H —  reducao do numero de estagiarios contratados: 

HI — reducao em, pelo menos, vinte por cento das despesas com cargos em 

comissao e funcoes de confianca, seja pela extincao de cargos e funcOes ou pela reducao 

de valores a eles atribuidos; 

IV — exoneracao dos servidores nao estaveis; 

V — exoneracao de servidor estavel, desde que ato normativo especifique a 

atividade funcional, o orgao ou unidade administrativa objeto da reducao de pessoal. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIOES SOBRE A DIVIDA KBLICA MUNICIPAL 

Art. 33  A Lei Orcamentaria Anual para o exercicio de 2017 podera conter 

autorizacao para contratacao de Operacao de Credit° para atendimento a despesa de 

Capital, observado o limite de endividamento apurado ate o segundo mes 

imediatamente anterior a assinatura do contrato, conforme exigencias constantes nos 

arts. 30, 31 e 32 da LRF. 

Art.  34  A contratacao de OperacOes de Credito dependera de autorizacao 

legislativa em lei especifica, consoante o art. 32 da LRF. 

Art. 35 Ultrapassado o limite de endividamento definido no art. 40 da citada lei, 

enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obtera resultado primario necessario 
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atraves da limitaeao de empenho e movimentacao financeira nas dotacOes restringidas 

nesta lei. 

CAPITULO VIII 

DAS METAS E RISCOS FISCAIS 

Art. 36 E parte integrante desta Lei, o Anexo de Metas Fiscais, onde estao 

estabelecidas as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primario e montante da divida pUblica para o exercicio 

de 2017 e os dois seguintes. 

§ 1" 0 Anexo de metas fiscais sera composto pelos demonstrativos definidos 

pela Portaria STN n°. 03/2008. 

§ 2" Integra tambem esta Lei o Anexo de Riscos Fiscais, onde sao avaliados os 

passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas pUblicas municipais, 

onde acompanha o demonstrativo de Riscos e Providencias definido pela Portaria STN 

n°. 586, de 29 de agosto de 2005, e suas alteracoes posteriores. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSICOES FINALS 

Art. 37 Se o projeto de lei orcamentaria anual nao for encaminhado a sancao do 

Prefeito Municipal ate 30 de dezembro de 2016, flea autorizada a execueao da proposta 

oreamentaria em cada mes, ate o limite de 1/12 de cada dotacao, na forma da proposta 

remetida a Camara Municipal, enquanto a respectiva lei na'o for sancionada. 
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§ " A utilizacao dos recursos autorizados neste artigo sera considerada como 

antecipacao de Creditos a conta da Lei Orcamentaria Anual. 

§ 2° Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas 

apresentadas ao projeto de lei de orcamento na Camara Municipal e do procedimento 

previsto neste artigo serao reajustados por Decreto do Poder Executivo Municipal, apos 

sancao da Lei Orcamentaria, por intermedio da abertura de creditos suplementares ou 

especiais, mediante remanejamento de dotaciies orcamentarias. 

§ 3° Nao se incluem no limite previsto no caput dente artigo, podendo serem 

movimentadas sem restricties, as dotacties para atender despesas corn: 

I - pessoal e encargos sociais; 

II - servicos da divida; 

HI  -  pagamento de compromissos correntes nas areas de saude, educacao e 

assistencia social; 

IV  -  categorias de programacao cujos recursos sejam provenientes de operacOes 

de credito ou de transferencias Voluntarias da Uniao e do Estado; 

V  -  categorias de programacao cujos recursos correspondam a contrapartida do 

Municipio em relacao aqueles recursos previstos no inciso anterior. 
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Art. 38 A lei orcamentaria anual podera conter transferencias de recursos para 

custeio de despesas de outros Entes da Federacao, desde que envolvam claramente o 

atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei 

Complementar Federal n°. 101/2000, especificamente para fazer convenios corn a 

policia civil e militar, corn o poder judiciario e outros Orgaos instalados neste 

Municipio. 

Art. 39 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 

disposickies em contrario. 

Uruoca, Ceara., em 26 de julho de 2016; Edificio Chico Eudes e 59 anos de 

Emancipacao Politica. 

(

n 
RANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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