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Oficio GP/27" /2019 

Senhora Prefeita 

Santa Maria do Para, 11 de novembro de 2019 

Fazemos uso do presente para encaminhar, nos termos do §2°, do artigo 78. da Lei Organica 
Municipal, Promulgacao da Lei n° 388/2019, que dispoe sobre as Diretrizes Orcamentarias para a 
Elaboracao da Lei Orcamentaria Anual de 2020. 

Cordialmente 

EV 
V ereador Presidente 

A 
Exma. Senhora 
Diana de Sousa Camara Melo 
Prefeita Municipal de Santa Maria do Para 
Nesta GABINEiE DA PREFEITA 

: RECEBlI)() 
EM· � I dl. J!JO)...<::J. . 

M� DE SANl'HiAR!A DO p� Tl I ,.,, 

PRft��ur,�'�\D � . 
'""� Si[va Souza 

Chefe de Gabinete 
Port.: 7812018 PMSM? 
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LEI N° 388/2019 
DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES 
OR<;AMENTAluAS PARA A ELABORA 
<;AO DA LEI OR<;AMENTAluA ANUAL 
DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Presidente da Camara Municipal de Santa Maria do Para, no uso de suas atribuieees legais, 
especialmente nos termos do § 2° do artigo 78 da Lei Organica Municipal, FAZ SABER que a 
Camara Municipal APROVOU Projeto de Lei 007/2019, com Emendas, encaminhado ao 
Executivo Municipal, que deixou de Sancionala no prazo legal, e assim, eu Presidente da 
Camara Municipal PROMULGO a seguinte Lei: 

DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1°. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2Q, da Constituicao Federal, 
e no que couber, na Lein°. 4.320, de 1964 e Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade na Gestao Fiscal) e da Lei Organica do Municipio, as diretrizes orcamentarias 
do Municipio de Santa Maria do Para, para o exercicio de 2020, compreendendo: 

I  as prioridades e metas da Administracao Publica Municipal 
II  a estrutura e organizacao dos orcamentos; 
III  as diretrizes para a elaboracao e execucao dos orcamentos do Municipio e suas 
alteracoes; 
IV  as disposicoes relativas a divida publica municipal 
V  as disposicoes relativas as despesas do Municipio com o pessoal e encargos 
sociais; 
VI as disposicoes sobre alteracoes na legislacao tributaria do Municipio; 
VII  as disposicoes gerais. 

CAPiTULOI 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 2!1. Em consonancia com o art. 165, § 22, da Constituicao, as metas e as prioridades para o 
exercicio financeiro de 2020 especificadas na Lei Municipal n° 364/2017 que dispoe sobre o Plano 
PlurianualPPA 20182021, as quais terao precedencia na alocacao de recursos na lei orcamentaria 
de 2020, nao se constituindo, todavia, em limite a programacao das despesas. 

Pardgrafo unico: Nas destinaciies dos recursos relativos a programas sociais, serd conferida 
prioridade as areas de educaciio, saude, assistencia social e meio ambiente. 
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CAPiTULOII 

DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS 

Art. 3°. A Lei Orcamentaria Anual compreendera o Orcamento Fiscal e da Seguridade Social. 
Pardgrafo unico: Para efeito desta Lei, entende-se por: 

I - programa, o instrumento de organizacao da acao govemamental visando a 
concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo definido por indicadores estabelecidos 
no piano plurianual; 
II - atividade, um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo continuo e 
permanente, <las quais resulta um produto necessario a manutencao da acao de 
govemo; 
III  projeto, um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansao ou aperfeicoamento da acao de 
govemo; e 
IV  operacao especial, as despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes 
de govemo, das quais nao resulta um produto, e nao geram contraprestacao direta sob 
a forma de bens ou services. 

§ 1° Cada programa identificara as acoes necessarias para atingir os seus objetivos, sob a forma 
de atividades ou projetos, especi:ficando os respectivos valores e metas, bem como as unidades 
orcamentarias responsaveis pela realizacao da acao, 
§ 2° As categorias de programacao de que trata esta Lei serao identi:ficadas no projeto de lei 
orcamentaria por funcao, programas, subprograma, atividades ou projetos e respectivos 
subtitulos com indicacao de suas metas fisicas. 
§ 3° As atividades e projetos serao desdobrados em subtitulos exc]usivamente para especificar 
a localizacao fisica integral ou parcial <las respectivas atividades e projetos nao podendo haver, 
por conseguinte, alteracao da finalidade dos mesmos e da denominacao das metas 
estabelecidas. 

Art. 4°. 0 orcamento fiscal e da seguridade social discriminarao a despesa por unidade orcamentaria, 
detalhada por categoria de programacao em seu menor nivel com suas respectivas dotacoes, 
especificando a esfera orcamentaria, a modalidade de aplicacao, a fonte de recursos, o identificador 
de uso, e os grupos de despesa conforme a seguirem discriminados: 

Perdgrafa unico:. As categorias de programaciio de que trata esta Lei serdo identificadas no 
projeto de lei orcamentdria anua/ por programas e suas respectivas a9oes orcamentdrias, 
atividades e projetos ou operaciies especiais. 

I - pessoal e encargos sociais; 
2 juros e encargos da d.ivida; 
3  outras despesas correntes; 
4  investim.entos; 
5  inversoes financeiras, incluidas quaisquer despesas referentes a constituicao ou 
aumento de capital de empresas; 
6 amortizacao da divida. 

Art. 5°. O orcamento fiscal e da seguridade social compreenderao a programacao dos Poderes 
Executivo e Legislativo do Municipio, seus Fundos, Orgaos, Autarquias e Fundacoes instituidas e 
mantidas pelo Poder Publico, 
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Art. 6°. A lei orcamentaria discrirninara em categorias de programacao especificas as dotacoes 
destinadas: 

I  as acoes descentralizadas de saude e assistencia social para cada distrito; 
II  ao pagamento de beneficios da previdencia social, para cada categoria de 
beneficio; 
III  atenclimento de acoes de alimentacao escolar; 
IV  a concessao de subvencoes economicas e subsidies; 
V  ao pagamento de precat6rios judiciaries, que constarao das unidades 
orcamentarias responsaveis pelos debitos; e 
VI  as despesas com publicidade, propaganda e divulgacao oficial. 

Art. 7°. 0 projeto de lei orcamentaria que o Poder Executivo encaminhara a Camara Municipal ate 
31 de Outubro de 2019, comporsea de: 

I  mensagem; 
II  texto da lei orcamentaria; 
III  quadros orcamentarios consolidados; 
IV  anexo dos orcamentos fiscal e da seguridade social, cliscriminando a receita e a 
despesa na forma de:finida nesta Lei; 
V  discriminacao da legislacao da receita e da despesa, referente aos orcamento fiscal 
e da seguridade social; 

§ 1 ° Os quadros orcamentarios a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os 
complementos referenciados no art. 22, inciso ill, da Lei no 4.320, de 17 de marco de 1964, 
sao os seguintes: 

I  evolucao da receita do Tesouro Municipal, segundo as categorias economicas e seu 
desdobramento em fontes, discriminando cada imposto; 
II  evolucao da despesa do Tesouro Municipal, segundo as categorias economicas e 
elemento de despesa; 
III  resumo das receitas do orcamento fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por categoria economica e origem dos recursos; 
IV  resumo das despesas do orcamento fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por categoria economica e origem dos recursos; 
V  receita e despesa, do orcamento fiscal e da seguridade social, isolada e 
conjuntamente, segundo categorias economicas, conforme o Anexo Ida Lei no 4.320, 
de 1964, e suas alteracoes; 
VI  receitas do orcamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de 
acordo com a classificacao constante do Anexo III da Lei no 4.320, de 1964, e suas 
alteracoes; 
VII  despesas do orcamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, 
segundo Poder e 6rgao, por elemento de despesa e fonte de recursos; 
VIII  despesas do orcamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, 
segundo a funcao, subfuncao, programa, subprograma e elemento de despesa; 
IX  recursos do Tesouro Municipal, diretamente arrecadados, no orcamento fiscal e 
da seguridade social, por orgao; 
X  programacao referente a manutencao e ao desenvolvimento do ensino, nos termos 
do art. 212 da Constituicao, em nivel de orgao, detalhando fontes e valores por 
categoria de programacao; 
XI  resumo das fontes de :financiamento e da despesa do orcamento de investimento, 
segundo 6rgao, funcao, subfuncao e program.a; 
XII  despesas do orcamento fiscal e da seguridade social segundo os programas de 
govemo, com os seus objetivos e indicadores para aferir os resultados esperados, 



dllm ...... •un�•fU.l 

Poder Legislativo 
Camara Municipal de Santa Maria do Para 

detalhados por atividades e projetos, com a identificacao das metas, se for o caso, e 
unidades orcamentarias executoras. 

§ 2° A mensagem que encaminhar o projeto de lei orcamentaria contera: 
I  justificativa da estimativa e da fixacao, respectivamente, dos principais agregados 
da receita e da despesa. 

§ 3° O Poder Executivo disponibilizara ate quinze dias apos o encaminhamento do projeto de 
lei orcamentaria, podendo ser por meios eletronicos, demonstrativos contendo as seguintes 
informacoes complementares: 

I  os recursos decorrentes do orcamento fiscal e da seguridade social. 
II - os recursos destinados a universalizar o ensino fundamental, de form.a a 
caracterizar o cumprimento do disposto do art. 60 da ADCT, com a redacao dada pela 
emenda constitucional n° 14/98, detalhando fontes e valores por categoria de 
programac;ao; 
III - o detalhamento dos principais custos unitarios, medics utilizados na elaboracao 
dos orcamentos para os principais services e investimentos, justificando os valores 
adotados. 
IV  a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, 6rgao e total, executada nos 
ultimos tres anos, a execucao provavel em 2018 e o programado para 2019, com a 
indicacao da representatividade percentual do total e por Poder em relacao a receita 
corrente liquida, tal como definida na Lei Complementar n°101, de 2000, 
demonstrando a mem6ria de calculo. 
V  a evolucao da receita nos tres ultimos anos, a execucao provavel para 2019 e a 
estimada para 2020, bem como a mem6ria de calculo dos principais itens de receita, 
inclusive as financeiras. 
VI  os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos elementos de Despesa "juros e 
encargos da divida" e "amortizacao da divida", da divida intema e extema, realizados 
nos ultimos tres anos, sua execucao provavel em 2019 e o programado para 2020. 
VII - o demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 101, 
de 2000, destacandose os principais itens de: 
a) impostos; 
b)taxas. 
VIII  a relacao das acoes que constituem despesas obrigat6rias de carater continuado, 
de que trata o art. 17, da Lei Complementar no 101, de 2000; 

§ 4° Os valores constantes dos demonstrativos previstos no paragrafo anterior serao elaborados 
a precos da proposta orcamentaria, explicitada a metodologia utilizada para sua atualizacao. 
§ 5° 0 Poder Executivo enviara a Camara Municipal os projetos de lei orcamentaria e dos 
creditos adicionais, com sua despesa por setor e discriminada, no caso do projeto de lei 
orcamentaria, por elemento de despesa. 
§ 6° 0 projeto de lei orcamentaria demonstrara a estimativa da margern de expansao das 
despesas obrigat6rias de carater continuado para 2019, em valores correntes e em termos de 
percentual da receita corrente liquida, destacandose pelo menos aquela relativa aos gastos com 
pessoal e encargos sociais. 

Art. 8°. A Lei Orcamentaria discriminara em categorias de programacao especificas as dotacoes 
destinadas: 

I  as acoes de educacao, saude, assistencia social e meio ambiente; 
II- ao atendimento de acoes de alimentacao escolar; 
III  ao pagamento de precat6rios; 
IV ao atendimento das operacoes relativas a divida municipal; 
V  as despesas com publicidade, propaganda e divulgacao oficial. 
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Art. 9°. Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo e as Autarquias Municipais, 
encaminharao ao Poder Executivo Municipal, ate 31 de agosto de 2019, suas respectivas proposta 
orcamentaria, observada os parametros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidacao 
do projeto de lei orcamentaria. 

CAPiTULO III 

DAS DIRETRIZES PARA ELABORACAO E EXECUCAO DOS ORCAMENTOS DO 
MUNICiPIO E SUAS ALTERACOES 

Art. 10. A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da lei orcamentaria de 2020, deverao ser 
realizadas de modo a evidenciar a transparencia da gestao fiscal, observandose o principio da 
publicidade e permitindose o amplo acesso da sociedade a todas as informacoes relativas a cada 
uma dessas etapas. 

Art. 11. Alem de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocacao dos recursos na 
lei oreamentaria e em seus creditos adicionais sera feita de forma a propiciar o controle dos custos 
das acoes ea avaliacao dos resultados dos programas de govemo. 

Art. 12. Na programacao da despesa nao poderao ser: 
I  fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e 
legalmente instituf das as unidades executoras; 
II  incluidos projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orcamentaria; 
III  incluidas despesas a titulo de Investimentos  Regime de Execucao Especial, 
ressalvados os casos de calamidade publica formalmente reconhecidos, na forrna do 
art. 167, § 3°, da Constituicao. 

Art. 13. Alem da observancia das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2° desta Lei, a lei 
orcamentaria e seus creditos adicionais, observados o disposto no art" 45 da Lei Complementar n° 
101, de 2000, somente incluirao projetos ou subtitulos de projetos novos se: 

I  tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivamente 
subtitulos em andamento; e 
II  os recursos alocados viabilizarem a conclusao de uma etapa ou obtencao de uma 
unidade completa. 

Partigrajo unico: Para fins de aplicacdo do disposto neste artigo, nlio seriio considerados 
projetos com titulos genericos que tenham constado de leis orcamentarias anteriores e serdo 
entendidos como projetos ou subtitulos de projetos em andamentos aqueles cuja execucao 
financeira, ate 30 de Junho de 2019, nao ultrapassar vinte por cento de seu custo total 
estimado. 

Art. 14. 0 Poder Legislativo tera como limites de despesas correntes e de capital em 2020, para 
efeito de elaboracao de sua proposta orcamentaria, sete por cento do somatorio da receita tributaria e 
das transferencias previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados no 
exercicio 2019. 

Pardgraf o unico: Caso o valor estabelecido na proposta orcamentdria do Legislativo para 
2020, seja inferior ao efetivamente arrecadado, dos tributos citados no caput deste artigo, ao 
final do exercicio de 2019. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar as 
provtdencias cabiveis para atingir o percentual estabelecido. 
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Art. 15. Nao poderao ser destinados recursos para atender a despesas com: 
I  ayoes que nao sejam de competencia exclusiva do municipio, salvo por Convenio; 
II  aquisicao imobiliaria e equipamento para unidades residenciais de representacao 
funcional, salvo para residencia oficial do Municipio e residencias mantidas pelo 
poder publico que servem de residencias de pessoas a service da municipalidade; 
III  clubes e associacoes de servidores ou quaisquer outras entidades congeneres, 
excetuadas creches e escolas para o atendimento preescolar; e 
IV  pagamento, a qualquer titulo, a servidor da administracao publica municipal, por 
services de consultoria ou assistencia tecnica, inclusive custeada com recursos 
provenientes de convenios, acordos, ajustes ou instrumentos congeneres, firmados 
com 6rgao ou entidades de direito publico ou privado, nacionais ou intemacionais; 

Art. 16. Os recursos para compor a contrapartida de emprestimos intemos e extemos e para o 
pagamento de sinal, amortizacao, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros 
<las respectivas operaeoes, nao poderao ter destinacao diversa das referidas finalidades, exceto se 
comprovado documentadamente erro na alocacao desses recursos. 

Par ti.gr a/ o unico: Excetua-se do disposto neste artigo a destinaciio, mediante a abertura de 
credito adicional, com previa autorizaciio legislativa. de recursos de contrapartida para a 
cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a 
impossibilidade da sua aplicacdo original. 

Art. 17.E vedada a inclusao, na lei orcamentaria e em seus creditos adicionais de dotacoes a titulo de 
subvencoes sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades publicas e privadas sem fins 
lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condicoes; 

I  sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita, nas areas de assistencia 
social, sande ou educacao; 
II  sejam vinculadas a organismos nacionais ou intemacionais de natureza 
filantropica, institucional ou assistencial; e 
III  atendam ao disposto nos art. 195, § 3° e art. 204 da Constituicao Federal, no art. 
61 do ADCT. Bern como na Lein° 8.742, de 07 de Dezembro de 1993; 

§ 1 ° Para habilitarse ao recebimento de subvencoes s6cias, a entidade privada sem fins 
lucrativos devera apresentar declaracao de funcionamento regular nos ultimos tres anos, 
emitida no exercicio de 2019 por tres autoridades locais e comprovantes de regularidade do 
mandato de sua diretoria. 
§ 2° E vedada, ainda, a inclusao de dotacao global a titulo de subvencoes sociais. 

Art. 18. E vedada a inclusao de dotacoes, na Lei Orcamentaria e em seus creditos adicionais, a titulo 
de "auxilios" e "contribuicoes" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde 
que sejam. 

I  de atendimento direto e gratuito ao publico e voltadas para o ensino especial, ou 
representativas da comunidade escolar das escolas publicas estadual e municipal do 
ensino fundamental; 
II voltadas para ayoes de saude e de atendimento direto e gratuito ao publico; 
III  cons6rcios intermunicipais de saude, constituidos exclusivamente por entes 
publicos, legalmente instituidos e signatarios de contrato de gestao com 
administracao publica municipal, e que participem da execucao de programas 
nacionais de saude; 

§ 1 ° Para efeito de disposto no artigo anterior entendese por: 
I  contribuicao: dotacoes destinadas ao atendimento de despesas que nao envolvam 
contraprestacao direta de hens e services e nao sejam reembolsaveis pelo recebedor, 
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bem como aquelas destinadas a atender despesas de manutencao de outras entidades 
de direito publico ou privado, observado o disposto nos artigos 25 e 26 da LC n° 
101/2000; 
II  auxilios financeiros a pessoas fisicas; dotacoes destinadas a atender despesas de 
concessao de auxilio financeiro diretamente a pessoas fisicas, sob diferentes 
modalidades, como ajuda ou apoio financeiro e subsidio ou complementacao na 
aquisicao de hens e tambem em situacao de risco decorrente de eventos climaticos 
desastrosos. 
III  material de distribuicao gratuita; dotacoes destinadas a atender despesa com 
aquisicao de materiais de distribuicao gratuita, tais como livros didaticos, generos 
alimenticios, materiais de construcao e outros materiais ou hens que possam ser 
distribuidos gratuitamente, exceto os destinados a premiacoes culturais, artisticas, 
cientificas, desportivas e outras. 

§ 2° Sem prejuizo da observancia das condicoes estabelecidas neste artigo, a inclusao de 
dotacoes na Lei Orcamentaria e sua execucao, dependerao, ainda, de: 

I  publicacao, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessao de 
auxilios, prevendose clausula de reversao no caso de desvio de finalidade; 
II  destinacao dos recursos exclusivamente para a ampliacao, aquisicao de 
equipamentos e sua instalacao e de material permanente; 
III  identificacao do beneficiario e do valor transferido no respectivo convenio, 

Art. 19. Os Projetos de Lei relativos a credito adicionais serao apresentados com o detalhamento 
estabelecido na Lei Orcamentaria 

§ 1 ° Acompanharao os projetos de lei relativos a creditos adicionais exposicoes de motivos 
circunstanciadas que os justifiquem. 
§ 2° Os decretos de abertura de creditos suplementares autorizados na lei orcamentaria serao 
pelos dirigentes dos orgaos ao Prefeito Municipal, acompanhados de exposicao de motivos que 
inclua a justificativa. 
§ 3° Cada Projeto de Lei devera restringirse a um unico tipo de credito adicional. 
§ 4° Os Creditos Adicionais destinados a despesas de pessoal e encargos sociais serao 
encaminhados a Camara Municipal por intermedio de projetos de lei especificos e 
exclusivamente para essa finalidade. 

Art. 20. Os recursos de convenios nao previstos no orcamento poderao ser utilizados como fontes de 
recursos para abertura de creditos adicionais, suplementares ou especiais. 

Art. 21. Fica facultado o Poder Executivo a incluir no Projeto de Lei Orcamentaria, criterio de 
correcao mensal ou quadrimestral das Despesas Orcadas para o exercicio financeiro de 2020. 

§ 1 ° A Loa destinara recursos de ordem de vinte e cinco por cento no minimo da receita 
resultante de impostos, incluindo os originarios de Transferencias Estaduais e Federais, para 
aplicacao na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino, com enfase para o Preescolar e 
Ensino Fundamental. 
§ 2° A Loa destinara recursos na ordem de quinze por cento, no minimo da receita resultante de 
impostos, incluindo os originarios de Transferencias Estaduais e Federais, para aplicacao na 
Manutencao da Sande. 
§ 3° A Loa contera autorizacao para abertura de creditos suplementares conforme disposto no 
inciso I, art 7°, c/c art. 43° da lei 4320/64 e § 8° do art. 165 da C.F. 
§ 4° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado no exercicio de 2020 a transpor, remanejar, 
transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotacoes orcamentarias aprovadas na Lei 
Orcamentaria de 2020 e em seus creditos adicionais, em decorrencia da extincao, 
transformacao, transferencias, incorporacao ou desmembramento de orgaos e entidades, hem 
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como de alteracoes de suas competencias ou atribuicoes mantidas a estrutura programatica, 
expressa por categoria de programacao para outra ou de um.a funcao para outra, para prover 
recursos para suplementar verba orcamentaria assim como o respectivo detalhamento por 
esfera orcamentaria, grupos de natureza da despesa, modalidades de aplicacao e as fontes de 
recursos, nos termos do art. 167 inciso IV da CF e paragrafo unico do Art. 4° desta Lei. 
§ 5° Na transposicao, Transferencia ou remanejamento de que trata o paragrafo acima, podera 
haver ajuste na classificacao funcional assim como havendo alteracao, por ato da esfera 
federal, nos codigos da classificacao da receita e despesa, flea o Poder Executivo autorizado a 
compatibilizar os c6digos dos Orcamentos vigentes o qual sera efetuado por ato do poder 
executivo. 
§ 6° A lei orcamentaria contera reserva de contingencia em montante equivalente ate, no 
minimo, 1 %(um por cento) da receita corrente liquida 
§ 7° A reserva de contingencia sera utilizada como fonte de financiamento para atender 
passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e tambem utilizada como 
fonte compensat6ria para abertura de creditos adicionais. 
§ 8° Durante a execucao orcamentaria fica o Poder Executivo autorizado a utilizar o valor da 
reserva de contingencia para investimentos se as situacoes postas no anexo de Riscos Fiscais 
deixarem a condicao de afetacao das contas publicas. 
§ 9° As codificacoes de modalidades de aplicacao e das fontes de recursos aprovadas na Lei 
Orcamentaria e em seus creditos adicionais poderao ser modi:ficados e ou desmembrados para 
atender as necessidades de execucao e dar maior transparencia a execucao orcamentaria 
financeira por meio de ato do chefe do poder executivo, desde que previamente autorizado pelo 
Poder Legislativo. 
§ 10 Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao 
projeto de lei do orcamento na camera municipal serao ajustado ap6s a sancao da Lei 
Orcamentaria, atraves da abertura de creditos adicionais, mediante remanejamento de dotacoes 
orcamentarias. 
§ 11 Pica o Poder Executivo, autorizado a sua conveniencia e discricionariedade de incorporar 
neste projeto de lei, os projetos e atividades que foram incluidos e alterados na Lei de revisao 
do PP A e de abertura de Credito Adicional Especial durante o exercicio anterior. 

CAPiTULOW 

DAS DISPOSICOES RELATIVAS A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 22. A atualizacao Monetaria do Principal da divida mobiliaria do municipio nao podera 
superar no exercicio de 2019, a variacao do INDICE GERAL DE PRE<;OS  MERCADO (IGPM), 
da fundacao Getulio Vargas. 

CAPfTULO V 

DAS DISPOSICOES RELATW AS AS DESPESAS DO MUNICiPIO COM PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS 

Art. 23. Em cumprimento ao dispositivo do art. 169, paragrafos, incisos da C.F e Lei Complementar 
n° 101/00. 
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I  durante o exercicio de 2020, as despesas totais do Pessoal Ativo da Administraeao 
Direta e Indireta financiadas com recursos do Tesouro, deverao ser praticadas em 
cumprimento a Lei Complementar n° 101/2000; 
II - o Poder Legislativo Municipal nao gastara mais de 70% ( setenta por cento) de sua 
receita com folha de pagamento incluindo gastos com o Subsidio de seus Vereadores, 
§ 1 do Artigo 29A da C.F. 
III  somente poderao ser contratados servidores publicos, mediante concurso publico. 
IV - exceto as nomeacoes para cargos em comissao, que serao de livre nomeacao e 
exoneracao, bem como a contratacao por tempo determinado de pessoais tecnico 
especializado, a fim de atender necessidades temporarias da administracao e de 
excepcional interesse publico dispostos em lei. 
V  fica o Poder Executivo autorizado a criar cargos de provimento efetivo ou alterar 
a estrutura de carreira, hem como admitir pessoal, observando o disposto deste artigo 
e em seus paragrafos e incisos. 
VI  o reajuste da remuneracao de pessoal nos termos do inciso X, do art. 3 7 da 
Constituicao Federal, sera corrigido de acordo com a disponibilidade financeira do 
tesouro municipal, respeitando o limite estabelecido no inciso Ill do art. 19 e no inciso 
III do art. 20 da Lei Complementar n° 101 de 2000, na forma do disposto no art. 169 
da Constituicao Federal. 
VII  fica o Poder Legislativo autorizado a criar cargos de provimento efetivo ou 
alterar a estrutura de carreira, bem como admitir pessoal, observando o disposto deste 
artigo e em seus paragrafos e incisos. 

Art. 24. No exercicio financeiro de 2020, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos Poderes 
Legislativo e Executivo observarao os limites estabelecidos na forma da Lei Complementar 101/ 00 e 
no Art. 29A, da Constituicao Federal 

Art. 25. No exercicio de 2020, a realizacao de service extraordinario, quando a despesa houver 
extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos no art. 23 desta Lei, somente podera 
ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses publicos, especialmente os 
voltados para as areas de seguranca, saude, educacao e assistencia social, que ensejam situacoes 
emergenciais de risco ou de prejufzo para a sociedade. 

§ 1 ° A autorizacao para a realizacao de servico extraordinario, no ambito do Poder Executivo, 
nas condicoes estabelecidas no caput deste artigo, e de exclusiva competencia do chefe do 
Poder Executivo ou a quern este delegar competencia, 
§ 2° 0 disposto no § 1 ° do art. 18 da Lei Complementar n° IO 1 /2000, aplicase exclusivamente 
para fins de calculo do limite da despesa de pessoal, independente da legalidade ou validade do 
contrato. 
§ 3° Nao se considera como substituicao de servidores e empregados publicos, a contratacao de 
pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse 
Publico, efetuada por forca de lei ou decisao judicial, e os contratos de terceirizacao relativos a 
execucao indireta de atividade que simultaneamente; 

I  sejam acess6rias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
area de competencia legal do 6rgao ou entidade, na forma de regulamento. 
II  nao sejam inerentes a categoria funcionais abrangidas por piano de cargos do 
quadro de pessoal do 6rgao ou entidade, salvo expressa disposicao legal em contrario, 
ou sejam relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente; e 
III  nao caracterizem relacao direta de emprego. 
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CAPiTULO VI 

DAS DISPOSICOES SOBRE ALTERACOES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA 

Art. 26. 0 Poder Executivo encaminhara caso necessario ao Poder Legislativo no corrente exercicio, 
Projeto de Lei dispondo sobre alteracoes na Legislacao Tributaria Municipal, especialmente sobre: 

I  criacao de novas taxas e revisao da base de calculo das ja existentes; 
II  revisao da base de calculo dos Impostos ja existentes; 
III  o municipio fora uma revisao no Codigo Tributario para adaptar a realidade 
prevista, ou seja, aumentar a arrecadacao pr6pria do Municipio. 

§ 1 ° Para efeito deste artigo, toda e qualquer alteracao processada no ambito da Legislacao 
Tributaria Municipal, levara em consideracao o principio da Justica Social, tributandose mais 
aqueles de mais posses, notadamente as areas improdutivas, para que se possa aliviar a carga 
Tributaria das camadas mais pobres da populacao. 
§ 2° A concessao ou ampliacao de incentivos de isencao ou beneficios de natureza tributaria ou 
financeira, somente sera aprovada mediante a estimativa de remincia de receita e 
consequentemente anulacao de despesas de identico valor ou pelo aumento de receita 
decorrente do crescimento economico, do combate a sonegacao e a elisao fiscal da elevacao de 
aliquotas da ampliacao da base de calculo e da majoracao ou criacao de tributo. 
§ 3° A estimativa de remmcia de receita sera apresentada pelo iniciador da preposicao 
legislativa. 

CAPiTULO VII 

DAS DISPOSICOES GERAJS 

Art. 27. 0 Poder Executivo devera elaborar e publicar ate trinta dias ap6s a publicacao da Lei 
Orcamentaria de 2020, cronograma mensal de desembolso por orgao do Poder Executivo, 
observando em relacao as despesas constantes desse cronograma a abrangencia necessaria a obtencao 
das metas fiscais. 

Pardgrafo unico: Desembo/so dos recursos financeiros, correspondentes aos creditos 
orcamentdrios e adicionais consignados ao Poder Legis/ativo, serd efetuado ate o dia 20 de 
cada mes, sob a forma de duodecimos. 

Art. 28. Caso seja necessaria a limitacao do empenho das dotacoes orcamentarias e da 
movimentacao financeira para atingir a meta arrecadacao para atingir o resultado primario desta Lei, 
conforme determinado pelo art. 9° da Lei Complementar n o 101, de 2000, serao fixados, 
separadamente, percentual de limitacao para o conjunto de "projetos" e de "atividades e operacoes 
especiais", cal cul ado de forma proporcional a participacao de cada Poder no total das dotacoes 
iniciais constantes da lei orcamentaria de 2020, excluidas: 

I  as despesas que constituem obrigacoes constitucionais ou legais inclusive ao 
destinados ao pagamento da divida; 
II - despesas com a9oes vinculadas as funcoes saude, educacao e assistencia social, 
nso incluidas no inciso I; 
III  despesas correntes obrigat6rias de carater continuado. 

§ 1° Na hipotese da ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo informara 
ao Poder Legislative, ate o trigesimo dia do mes subsequente ao final do bimestre, 
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acompanhado dos parametros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante 
que cabera a cada um na limitacao do empenho e da movimentacao financeira. 
§ 2° 0 Poder Legislativo com base na informacao de que trata o § 1 °, publicar ato, ate o final 
do mes subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, estabelecendo os montantes 
disponiveis para empenho e movimentacao financeira em cada um dos conjuntos de despesas 
mencionados no caput deste artigo. 
§ 3° A limitacao que trata o caput deste artigo sera feita por ato pr6prio de cada poder, nos 
trinta dias subsequentes ao encerramento do bimestre. 

Art. 29. Todas as receitas realizadas pelos orgaos, fundos e entidades integrantes do orcamento fiscal 
e da seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, serao devidamente classificadas e 
contabilizadas no caixa unico da Prefeitura no mes em que ocorrer o respectivo ingresso. 

Art. 30. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execucao de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotacao orcamentaria. 

Pardgrafa unico: A contabilidade registrara os atos e fatos relativos a gestao orcamentario 
financeira efetivamente ocorridos, sem prejuizo das responsabilidades e providencias derivadas 
da inobservancia do caput deste artigo. 

Art. 31. Se o projeto de lei orcamentaria nao for sancionado pelo Chefe do Poder Executivo ate 31 
de dezembro de 2019, a programacao dele constante podera ser executada para o atendimento das 
seguintes despesas: 

I  pessoal e encargos sociais; 
II  pagamento de beneficios previdenciarios a cargo do Instituto de Previdencia 
Municipal 
III  pagamento do service da divida; 
IV  pagamento de despesas decorrentes de contratos e convenios publicados ate 31 
de Dezembro de 201; 
V  programa de duracao continuada; 
VI assistencia social, saude e educacao; 
VII  manutencao <las entidades; 
VIII  sentencas judiciais transitadas em julgado. 

Art. 32. Os orgaos responsaveis pela execucao dos creditos orcamentarios e adicionais aprovados 
processarao o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada elemento de despesa e 
fonte de recurso. 

Art. 33. A reabertura dos creditos especiais e extraordinaries, conforme disposto no art. 167, § 2°, 
da Constituicao, sera efetivada mediante decreto do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 34. Para fins de acompanhamento e controle, os orgaos da Administracao publica municipal 
direta e indireta submeterao os processos referentes ao pagamento de precat6rios a apreciacao da 
Assessoria Juridica do Municipio, antes do atendimento da requisicao judicial observada as normas e 
orientacoes a serem baixadas por aquela unidade. 

Art. 35. As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos municipais a qualquer titulo 
submeterseao a fiscalizacao do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas dos Municipios com a 
finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 
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Art. 36. A criacao, expansao ou aperfeicoamento de ayao governamental que acarrete aumento da 
despesa devera, obrigatoriamente, atender ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar n° 
101/2000. 

Art. 37. Autorizar o Poder Executivo a suplementar automaticamente atraves de decreto as dotacoes 
referentes as receitas vinculadas pelo valor do seu excesso de arrecadacao efetivamente realizado no 
exercicio de 2019, assim como pelo superavit financeiro do exercicio anterior 

Art. 38. Autorizar o Poder Executivo a auxiliar o Estado no custeio <las Despesas com; Policia 
Militar, Civil, Emater, Setran e Forum da Justica local . 

Art. 39. 0 Poder Executivo publicara os quadros de detalhamento de despesa (QDD), por orgao, 
unidade orcamentaria e elemento de despesa que integram o orcamento fiscal e da seguridade social, 
juntamente com a lei orcamentaria, 

Paragraf o unico: Os quadros de detalhamento de despesa poderao ser alterados conforme 
necessidade do deslocamento do grupo de natureza de despesa, observando os limites 
estabelecidos por unidade orcamentaria, por categoria de programacao, por grupo de natureza e 
por fonte de recursos, desde que previamente autorizado pelo Poder Legislativo. 

Art. 40. Para efeito do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000, entendese 
como irrelevante as despesas que nao ultrapassem o limite de que trata os incisos I e II do art. 24 e 
seu paragrafo unico da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, modificada atraves do art. 1° da Lein° 
9.648 de 27 de Maio de 1998. 

Art. 41. Os custos unitarios de materiais e services de obras executadas com recursos dos 
orcamentos do Municipio nao poderao ser superiores em mais de trinta por cento, aqueles constantes 
do sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construcao civil (SINAPI), mantido pela 
Caixa Economica Federal. 

Paragrafo unico: Somente em condicoes especiais devidamente justificadas, podera os 
respectivos custos ultrapassar os limites fixados no caput deste artigo, sem prejuizo da 
avaliacao dos orgaos de controle interno e externo. 

Art. 42. Acrescenta tanto na LDO, com reflexos no Projeto da LOA, com previsao expressa de 
destinacao de orcamento do Poder Executivo, dentro dos limites Constitucionais, para Emendas 
lmpositivas de autoria dos Membros da Camara Municipal de Santa Maria do Para. 

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, produzindo seus efeitos a partir de 
01.01.2020. 

Gabinete da Presidencia, em 06 de novembro de 2019 

EVAN�ASOUSA 
Presidente 



SANTA MARIA DO PARA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS 

I - METAS ANUAIS

2020

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º) R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO
2020 2021 2022

Valor Corrente (a) Valor Constante Valor Corrente (b) Valor Constante Valor Corrente (c) Valor Constante

Receita Total            54.192.529,35            58.789.437,75                    0,04                  123,61            56.956.348,35            64.259.207,03                    0,05                    128,56            59.804.165,76            70.171.054,08                    0,05                    133,70 

Receitas Primárias ( I )            53.915.037,16            58.488.407,15                    0,04                  122,98            56.664.704,06            63.930.168,55                    0,04                    127,90            59.497.939,26            69.811.744,06                    0,05                    133,01 

Despesa Total            54.192.529,35            58.789.437,75                    0,04                  123,61            56.956.348,35            64.259.207,03                    0,05                    128,56            59.804.165,76            70.171.054,08                    0,05                    133,70 

Despesas Primárias ( II )            53.579.541,33            58.124.452,71                    0,04                  122,21            56.312.097,94            63.532.351,79                    0,04                    127,10            59.127.702,83            69.377.328,16                    0,05                    132,19 

Resultado Primário (III) = ( I - II )                 335.495,84                 363.954,44                    0,00                      0,77                 352.606,12                 397.816,76                    0,00                        0,80                 370.236,43                 434.415,90                    0,00                        0,83 

Resultado Nominal            22.585.152,83            24.500.949,71                    0,02                    51,52            23.944.298,96            27.014.401,53                    0,02                      54,04            25.153.188,36            29.513.424,66                    0,02                      56,23 

Dívida Pública Consolidada            38.632.725,02            41.909.765,23                    0,03                    88,12            40.602.993,99            45.809.049,79                    0,03                      91,65            42.633.143,69            50.023.482,37                    0,04                      95,31 

Dívida Consolidada Líquida            32.581.262,44            12.664.742,12                    0,01                    26,63            34.242.906,82            13.843.069,73                    0,01                      27,69            12.883.340,38            15.116.632,14                    0,01                      28,80 

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)                                 -                                 - 0,00 0,00                                 -                                 - 0,00 0,00                                 -                                 - 0,00 0,00

Despesas Primárias geradas por PPP (V)                                 -                                 - 0,00 0,00                                 -                                 - 0,00 0,00                                 -                                 - 0,00 0,00

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)                                 -                                 - 0,00 0,00                                 -                                 - 0,00 0,00                                 -                                 - 0,00 0,00

Fonte: /Relatórios da LRF

% PIB
(a / PIB) x 100

% RCL
(a / RCL) x 100

% PIB
(b / PIB) x 100

% RCL
(b / RCL) x 100

% PIB
(c / PIB) x 100

% RCL
(b / RCL) x 100



SANTA MARIA DO PARA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2020

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, § 2º, inciso I) R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO % PIB % RCL % PIB % RCL
Variação

Valor (c)=(b-a) % (c/a)x100

I - Receita Total          47.963.732,31            0,04  118,38          45.781.409,53            0,03          110,74          (2.182.322,78)            (4,55)

II - Receitas Primárias (I)          47.712.397,96            0,04  117,76          45.703.006,10            0,03          110,55          (2.009.391,86)            (4,21)

III - Despesa Total          47.963.732,31            0,04  118,38          45.791.690,07            0,03          110,77          (2.172.042,24)            (4,53)

IV - Despesas Primárias (II)          47.333.060,76            0,04    98,69          45.161.018,52            0,03          109,24          (2.172.042,24)            (4,59)

V - Resultado Primário ( I - II )                379.337,20            0,00      0,94               541.987,58            0,00              1,31               162.650,38           42,88 

VI - Resultado Nominal           (2.160.496,41)           (0,00)     (5,33)            6.667.942,93            0,00            16,13            8.828.439,34        (408,63)

VII - Dívida Pública Consolidada            6.553.467,58            0,00    16,18          34.650.048,45            0,03            83,82          28.096.580,87         428,73 

VIII - Dívida Consolidada Líquida           (2.160.496,41)           (0,00)     (5,33)          10.470.923,08            0,01            25,33          12.631.419,49        (584,65)

Fonte: / Relatórios da LRF

Metas Previstas em 
2018

Metas Realizadas 
em 2018



SANTA MARIA DO PARA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2020

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO
2017 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Receita Total              39.167.286,58              45.781.409,53      16,89            50.647.223,69        10,63            54.192.529,35       7,00            56.956.348,35       5,10            59.804.165,76       5,00 

Receitas Primárias ( I )              39.060.086,06              45.703.006,10      17,01            50.387.885,20        10,25            53.915.037,16       7,00            56.664.704,06       5,10            59.497.939,26       5,00 

Despesa Total              40.509.481,01              45.791.690,07      13,04            50.647.223,69        10,60            54.192.529,35       7,00            56.956.348,35       5,10            59.804.165,76       5,00 

Despesas Primárias ( II )              39.673.818,80              45.161.018,52      13,83            50.074.337,69        10,88            53.579.541,33       7,00            56.312.097,94       5,10            59.127.702,83       5,00 

Resultado Primário (III) = ( I - II )                  (613.732,74)                   541.987,58   (188,31)                 313.547,51       (42,15)                 335.495,84       7,00                 352.606,12       5,10                 370.236,43       5,00 

Resultado Nominal               (1.518.142,59)                6.667.942,93   (539,22)            21.381.624,93      220,66            22.585.152,83       5,63            23.944.298,96       6,02            25.153.188,36       5,05 

Dívida Pública Consolidada                1.523.905,22              34.650.048,45 2.173,77            36.105.350,48          4,20            38.632.725,02       7,00            40.602.993,99       5,10            42.633.143,69       5,00 

Dívida Consolidada Líquida               (3.802.980,15)              10.470.923,08   (375,33)            10.910.701,85          4,20            11.674.450,98       7,00            12.269.847,98       5,10            12.883.340,38       5,00 

ESPECIFICAÇÃO
2017 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Receita Total              40.322.721,53              47.589.775,21      18,02            52.799.730,70        10,95            58.789.437,75     11,34            64.259.207,03       9,30            70.171.054,08       9,20 

Receitas Primárias ( I )              40.212.358,60              47.508.274,84      18,14            52.529.370,32        10,57            58.488.407,15     11,34            63.930.168,55       9,30            69.811.744,06       9,20 

Despesas Total              41.704.510,70              47.600.461,83      14,14            52.799.730,70        10,92            58.789.437,75     11,34            64.259.207,03       9,30            70.171.054,08       9,20 

Despesas Primárias ( II )              40.844.196,45              46.944.878,75      14,94            52.202.497,04        11,20            58.124.452,71     11,34            63.532.351,79       9,30            69.377.328,16       9,20 

Resultado Primário (III) = ( I - II )                  (631.837,86)                   563.396,09   (189,17)                 326.873,28       (41,98)                 363.954,44     11,34                 397.816,76       9,30                 434.415,90       9,20 

Resultado Nominal               (1.562.927,80)                6.931.326,68   (543,48)            22.290.343,99      221,59            24.500.949,71       9,92            27.014.401,53     10,26            29.513.424,66       9,25 

Dívida Pública Consolidada                1.568.860,42              36.018.725,36 2.195,85            37.639.827,88          4,50            41.909.765,23     11,34            45.809.049,79       9,30            50.023.482,37       9,20 

Dívida Consolidada Líquida               (3.915.168,06)              10.884.524,54   (378,01)            11.374.406,68          4,50            12.664.742,12     11,34            13.843.069,73       9,30            15.116.632,14       9,20 

Fonte: / Relatórios da LRF



SANTA MARIA DO PARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2020

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art 4º, § 2º, inciso III) R$ 1,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 % 2017 % 2016 %

Patrimônio/Capital               9.348.789,43               50,00               2.788.395,08               50,00                1.814.788,04              50,00 

Reservas                                   -                       -                                   -                       -                                    -                      - 

Resultado Acumulado               9.348.789,43               50,00               2.788.395,08               50,00                1.814.788,04              50,00 

TOTAL             18.697.578,86             100,00               5.576.790,16             100,00                3.629.576,08            100,00 

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 % 2017 % 2016 %

Patrimônio/Capital                                   -                       -                                   -                       -                                    -                      - 

Reservas                                   -                       -                                   -                       -                                    -                      - 

Resultado Acumulado                                   -                       -                                   -                       -                                    -                      - 

TOTAL                                   -                       -                                   -                       -                                    -                      - 

Fonte: / Relatórios da LRF
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V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2020

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III) R$ 1,00 

2018 2017 2016

                               -                                -                                      - 

Alienação de Bens Móveis                                -                                -                                      - 

Alienação de Bens Imóveis                                -                                -                                      - 

Alienação de Bens Intangíveis                                -                                -                                      - 

Rendimentos de Aplicações Financeiras                                -                                -                                      - 

2018 2017 2016 0

                               -                                -                                      - 

DESPESAS DE CAPITAL                                -                                -                                      - 

Investimentos                                -                                -                                      - 

Inversões Financeiras                                -                                -                                      - 

Amortização/Refinanciamento da Dívida                                -                                -                                      - 

                               -                                -                                      - 

   Regime Geral de Previdência Social                                -                                -                                      - 

   Regime Próprio de Previdência dos Servidores                                -                                -                                      - 

SALDO FINANCEIRO                                                    2018 2017 2016

VALOR (III)                                -                                -                                      - 

Fonte: / Relatórios da LRF

RECEITAS
REALIZADAS

RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS 
(I)

DESPESAS
EXECUTADAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE 
ATIVOS (II)

DESPESAS DECORRENTES DOS REGIMES DE 
PREVIDÊNCIA



RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2016 2017 2018
RECEITAS CORRENTES (I) 8.495.650,19 8.454.878,70 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 8.463.745,16 8.434.186,84 0,00

Civil 8.463.745,16 8.434.186,84 0,00

Ativo 8.463.745,16 8.434.186,84 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

    Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 29.606,62 20.691,86 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 29.606,62 20.691,86 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 2.298,41 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 2.298,41 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 8.495.650,19 8.454.878,70 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2016 2017 2018

ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 8.495.650,19 8.454.878,70 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016 2017 2018

VALOR 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2016 2017 2018

VALOR 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2016 2017 2018

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 0,00 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS 2016 2017 2018

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 0,00

Outro Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2016 2017 2018

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2016 2017 2018

ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (XII) 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) 0,00 0,00 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS 2016 2017 2018

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00

Fonte: Balancetes do RPPS



ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2020

RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA

COMPENSAÇÃO
Tributo/Contribuição 2020 2021 2022

Contribuintes que 
IPTU 5.500,00 6.000,00 7.000,00

pagarem a vista

Pessoas com Doenças
IPTU, ISSQN, ITBI 5.500,00 6.000,00 7.000,00

em fase aguda

TOTAL 11.000,00 12.000,00 14.000,00

SETOR / 
PROGRAMA / 

BENEFICIÁRIO

Expansão da 
arrecadação

Expansão da 
arrecadação



RISCOS FISCAIS
2020

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor

Demandas Judiciais não identificado não identificado 

Dívidas em Processo de Reconhecimento não identificado não identificado 

Avais e Garantias Concedidas não identificado não identificado 

Assunção de Passivos não identificado não identificado 

Assistências Diversas não identificado não identificado 

Outros Passivos Contingentes não identificado não identificado 

SUBTOTAL                               - SUBTOTAL                             - 

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor

Frustração de Arrecadação não identificado não identificado 

Restituição de Tributos a Maior não identificado não identificado 

Discrepância de Projeções: não identificado não identificado 

Outros Riscos Fiscais não identificado não identificado 

SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00 

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 

readequação orçamentária e financeira 
através de contenção de despesas e 
planejamento de ações em busca de 

equilíbrio fiscal

readequação orçamentária e financeira 
através de contenção de despesas e 
planejamento de ações em busca de 

equilíbrio fiscal
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