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GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

O Futuao Começa Agora

Lei n.'456/2018

EMENTA: Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para elaboração e execu@o da Lei
Orçamentária Arual para o exercicio de 2019 e da

outras Providencias

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IATI, Estado de Pernambuco, no

uso de suas atribuições legais e de conformidade com a l,ei Orgânica Municipal, FAZ

saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELINTINARES, DEFINIÇÕES E CONCETTOS.

Sessão I

Das Disposições Preliminares

Art. 1' São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. I ó5, inciso
II e § 2", da Constituição Federal, do aÍl. 124, § lo, inciso I da Constituição Estadual de

Pernambuco, com a redação dada pela EC n' 31/2008 e da Lei Complementar no 101, de

04 de Maio de 2000, observadas as normÍs financeiras estabelecidas pela Legislação

Federal, que compreende:

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

X

As metas e prioridades da administração pública;

A estrutuÍa e organização dos orçamentos;

As diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações,

compreendendo a Administração Direta, lndireta e os Fundos Municipais,

observando os Orgãos Supervisionadosl

Critérios relativos às despesas com pessoal e encargos soc'iais;

Disposiçôes sobre o equilibrio entre as receitas e despesas municipais;

Disposições sobre transferências de recursos a entidades públicas e privadas,

inclusive consórcios públicos, subvenções e auxílios;

Disposições sobre dívidas, inclusive com órgãos previdenciári

Autorização e limites para operações de crédito;
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XI Contingenciamento de despesas e critérios para limitação de empeúos;

XII Disposições sobre alteração na legislação tribuüíria municipal;

XIII Disposições sobre despesas obrigatórias de caráter contínuo;

XMontrole e fiscalização de fundos e aplicações específicas;

Sessão II
Das Definições, Conceitos e Convenções.

Art. 2' Para efeitos desta Lei entende-se como:

L Categoria de Programação: progÍamas e ações, na forma de prqjeto, atividade e

operação especial;

a) Programa: instrumento de organização da atuação govemamental que articula
um conj unto de ações que concoÍrem para a concretização de um objetivo
comum preestabelecido, mensurado poÍ indicadores instituídos no Plano
Plurianual, objetivando a solução de problemas ou o atendimento de

determi nada necessidade;

b) Ações: instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um

progÍama, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais

resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação

de Govemo;

c) Projêto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais

resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiÇoamento da ação de

govemo;

d) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um

progama, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo

contínuo e pefinanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção

da ação de governo;

e) Operaçâo especial, as despesas que não contribuem para o aumento das ações

do govemo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação

direta sob a forma de bens ou serviços,

lL Órgão Orçamentário: maior nível da classificação institucional que tem por

fi nalidade agnrpar unidades orçament-iírias;

III. Unidade Orçamentária. menor nível de classificação institucional agrupada em

órgãos orçamentários;

fV. Produto: resultado de cada ação específica, expresso sob a forma de bem ou sewiço
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V. Título: forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e constani no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual para

expressar em linguagem clara, o objeto da agão;

VI. Elemento de Despesa: identificador dos objetivos de gasto, tais como vencimentos
e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, subvenções

sociais, obras e instalações, equipamentos e material pennanente, auxilios, amortizações
e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins;

VII. Grupo de Natureza da Despesa: agregador de elementos de despesa com as

mesmas caracteristicas quanto ao objeto de gasto, identificado a seguir:

a) Pessoal e Encargos;

b) Juros e Encargos da Dívida;
c) Outras Despesas Correntes;

d) Investimentos;

e) Inversões Financeiras;

f) Amoíização da Divida.

VIII. Reserva de Contingência: compreende o volume de recursos destinados ao

atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventuais imprevistos,
podendo ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais;

lX. Contingência Passiva. possível obrigação presente cuja existência será configurada

somente pela ocorrência de um ou mais eventos futuros que não estão totalmente sob o

controle da entidade, ou, uma obrigação presente que surge em decorrência de eventos

passados que não e reconhecida, ou, porque e improvável que a entidade teúa liquida-
la, ou, porque o valor da obrigação não pode ser estimado.

X. Transferência: a entrega de recursos financeiros a outÍo ente da Federação, a

consórcios públicos ou a entidades privadas;

XI. Seguridade Social: compreende um conjunto de ações integradas dos Poderes e da

sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à Previdência e à assistência social,

nos termos do art. 1 94 da Constituição Federal ;

XII. Despesa Obrigatória de Caráter Contínuo: derivada de lei, medida provisória, ou,

ato administrativo noÍmativo que fixou para o ente a obrigação legal de sua execução por

penodo supenor a dois exercícros.

XIII. Execução Física: realização da obra, fomecimento do bem, oq a prestação de

sewiço;

XrV. Execução Orçamentária: o empenho e a liquidação da despesa, inclusive dos

restos a pagar;

XV. Execução Financeira: o pagâmento da despesa, inclusive restos a pagâr;
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XVI. Riscos Fiscais: possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar
negativamente as contâs públicas.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Seção I
Das Prioridades e Metâs

ArL 3" Em consonância com o Plano Plurianual para o periodo de 2018 a

2021, o ANEXO I desta Lei estabelece as metas e prioridades para o exercício de 2019,

sendo que estas serão especificadas no Orçamento Anual, e terão precedência na alocação

de recursos na Lei Orçamentáia e na sua execução, não se constituindo, todavia, em

limite à programação das despesas.

§ 1o Durante a execução orçamentiíria o acompaúamento do cumprimento das metas

oconerá com base nas informações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
para cada bimestre e do Relatório de Gestão Fiscal, relativo a cada quadrimestre,

publicados nos termos da legislação vigente.

§ 2" Durante a execução orçamentiiria poderá ocorrer compensação entre as metas

estabelecidas para os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, respeitadas as

disposições do art. 167 da Constituição e da Lei Complementar no 141, de 1310112012.

§ 3" O Poder Executivo demonstÍará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada

quadrimestre em audiência pública.

Art. 4" A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentária para o

exercicio financeiro de 2019 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com

a obtenção de equilíbrio das contas públicas e metas previstas no Anexo de Metas Fiscais

que poderão ser revistas em função de modihcações na política macroeconômica e na

conj untura econômica nacional e estadual.

Seção II
Do Anexo de Prioridades

Art. 5' As prioridades para elaboração e execução do Orçamento

Municipal para o exercício financeiro de 2019 constam do ANEXO I (Anexo de

Prioridades).

§ 1" As ações prioritirias identificadas no ANEXO I que faz parte integante desta Lei,

constarão do orçamento e serão executadas durante o exercício de 2019 de acordo com o

Plano Plurianual.

§ 2' As ações dos programas farão parte da proposta orçamenúria para o exercício de

4

2019 através de projetos e atividades a eles relacionados



REÍEITIJRA O GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

--O Futuro Começa Agorà

5

,

§ 3" Os projetos em andamento e as atividades destinadas à manutenção dos órgãos e

entidades integrantes dos orçamentos terão precedência na alocação de recursos no

Projeto de Lei Orçamentiiria para o exercício financeiro de 2019.

Seçâo III
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 6" As metas Fiscais para o exercício de 2019 estão especificadas no
ANEXO II desta Lei, de conlormidade com o que dispôe o art. 40, § I" da Lei
Complementar no I0l.

§ I " As ações e metas previstas no ANEXO II (Anexo de Metas Fiscais) não contempladas
no Plano Plurianual para o periodo de 2019 a 2021 passam a ser parte integante deste
Projeto de Lei.

§ 2" O Alexo de Metas Fiscais dispõe sobre as metas anuais, os resultados nominal e

primário, o montante da dívida pública para o exercicio de 2019 e para os dois exercicios
seguintes e avaliação das metas do exercício anterior, atraves dos demonstrativos abaixo
relacionados:

I. Metas Anuais;

lI. Avaliação do Cumprimento das Metâs Fiscais do Aro Anterior;

III. Metas Fiscais Anuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três Exercícios
Anteriores,

lV. Evolução do Patrimônio Líquido;

V. Origem e Aplicação dos Recursos Oriundos da Alienação de Bens;

VI. Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

VII. Estimativa e Compensação da Renúncia de Receitas;

VIII. Margem de Expansão das Despesas Obrigatónas de Caráter Contínuo.

Art. 7'O Anexo de Metas Fiscais abrange os órgãos da Administração
Direta, entidades da Administração Indireta, constituídas pelos fundos especiais que

recebem recursos dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, inclusive sob a forma

de subvenções para pagamento de pessoal e custeio, ou, de au\ílios paÍa pagamento de

despesas de capital.

ArL 8' Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro

de 2019, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir metas fiscais estabelecidas nesta

Lei e identificadas no Anexo II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas

com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamenüirio.
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Art. 9'Na pÍoposta orçamentária para o exercicio financeiro de 2019 serão
indicadas as receitas de capital destinadas aos investimentos que serão financiados por
meio de convênios, contratos e outros instrumentos com órgãos e entidades de entes

federativos, podendo os valoÍes da Receita de Capital da Lei OrçamentáLna ser superiores
à estimativa que consta do Anexo de II - Metas Fiscais, que integra esta Lei.

Seção II
Da Organizaçâo dos Orçamentos

Art. l0 Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão as

programações dos Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Orgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Município e discriminarão suas despesas com o
seguinte detalhamento:

I. Programa de trabalho do órgão;

II. Despesa do órgão e unidade orçamentária, evidenciando as classificações
institucional, funcional de programática, projetos, atividades e operações especiais e

especificando as dotações por categoria econômica, grupo de natureza da despesa,

modalidade de aplicação e elemento de despesa, conforme disposições do art. I 5 da Lei
Federal n' 4320164.

Parágrafo Único A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão

aplicados:

l. Diretamente, pela unidade detentora do credito orçamentário, ou, através de

descentralização de credito orçamentário, por outro órgão ou entidade integrante dos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

II. Indiretamente, atraves de transferência, por outras esferas de governo, seus órgãos,

fundos ou entidades públicas ou privadas, nos termos da lei.

Art. ll A reserva do Regime Próprio de Previdência Social será

identificada no grupo de despesa pelo dígito "7" e a reserva de contingência será

identificada pelo dígito "9", isolados dos demais grupos, no que se refere à natureza da

despesa.

Art. 12 O Orçamento da Seguridade Social, compreendendo as áreas de

saúde, previdência e assistência social, será elaborado de forma integrada, nos termos do

§ 2o do art. 19 da Constituição Federal, garantida a cada área a gestão de seus recursos.

ArL 13 Na elaboração da proposta orçamentária do Município de IATI,
para o exercício financeiro de 2019, será assegurado o equilibrio entre receitas e despesas,

ficando vedada a consignação de credito com finalidade imprecisa ou com dotação

.l
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Arú. 14 A Lei Orçamentiíria Anual não consignará dotação de

investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no

Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.

Parágrafo Único - Os programas que constam da proposta orçamentária tam&m
constarão do Plano Plurianual e transitarão concomitantemente na Câmara Municipal.

ArL 15 No Orçamento para o exercício financeiro 2019 constarão

dotações para as despesas concementes à amortização da dívida consolidada do

Município e atendimento das metas de resultado nominal, assim como para o custeio de

obrigações decorrentes do serviço da dívida pública.

Art. 16 Constarâo do Orçamento para o exercício financeiro de 2019,

dotações para contrapartida de investimentos custeados com recursos de convênios,

contratos de repasses e outros instÍumentos congêneres.

Seção III
Do Projeto de Lei Orçamentária

Art. l7 A proposta orçamentiíria que o Poder Executivo encamiúará ao

Poder Legislativo para o exercício de 2019, compreenderá:

I. Texto do Projeto de Lei Orçamentií,rio Anual;

II. Anexos;

Ill. Mensagem.

§ 1" Não poderão ser incluídos na Lei Orçamentária prqetos novos com recuÍsos

provenientes da anulação de projetos em andamento.

§ 2" Serão consignadas atividades distintas para despesas com pessoal de magisterio e

outras despesas de pessoal do ensino.

§ 3'No prqeto de Lei Orçamenúria as receitas e as despesas serão orçadas em moeda

nacional, segundo os preços correntes vigentes em juúo de 2017 .

§ 4" Na estimativa das receitas que integrarão o orçamento para o exercício financeiro de

2019, considerar-se-á a tendência do presente exercício de 2018, as perspectivas para a

anecadação no exercício de 2019 e as disposições desta Lei.

§ 5'As despesas e as receitas serão demonstradas de forma sintética e agregadas de forma

a evidencias o déficrt, orq superávit colTente, no orçamento anual.

§ 6'Na Reserva de Contingência será utilizado, na modalidade de aplicação, o código 99.

§ 7' O orçamento do Poder Legislativo para o exercicio financeiro de 2018, observará as

estimativas das receitas de que trata o art. 29-A e os seus incisos, ção Federal,
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Art. 18 No texto da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019

constará autorização para abeúura de creditos adicionais suplementares até o limite de

100% (Cem por cento) do total dos orçamentos e autorização para contratação de

operações de credito, inclusive por antecipação da receita, obedecendo ao disposto na Lei
l0l/2OO e na RSF 4312001

Parágrafo Unico O limite estabeleci do no Caput deste artigo será de 50% (Cinquenta

por cento) para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

I. Do Poder Legislativo;

II. De pessoal e encargos;

III. Da Previdência Social;

lV. Pagamento da Dívida Pública;

V. Custeio da Educação, da Saúde e da Assrstência Social;

VI. Com o combate às catiistrofes, secas e epidemias;

VII. De investimentos com recuÍsos de transferências voluntárias da União e do Estado;

Art. 19 Será considerada a obtenção de superávit primáno na elaboração

do projeto, na aprovação e execução da lei orçamentiiri a para 2019.

ArL 20 Constarão da proposta orçamenEiria para o exercício financeiro de

2019 dotações para progÍamas, projetos e atividades constantes do PPA.

Art. 21 Constará no Orçamento Anual, dotação específica, destinada ao

pagamento de precatórios e/ou sentenças judiciais transitadas em julgado.

Ãrl, 22 A inclusão de dotações para pagamento de precatórios dependerá

da apresentação de certidão de transito em julgado da decisão exequente, certidão de

trânsito em j ulgado dos embargos a execução ou certidão de que tenha sido opostos

embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

Art. 23 O pagamento de precatórios judiciais obedeceú rigorosamente à

ordem cronológica e os precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que

houverem sido incluídos, integram a dívida ativa consolidada do Município.

Art. 24 As despesas com pagamento de precatórios judiciririos não

excederão, no exercício financeiro, a 3% (três por cento) da receita proveniente das

transferências do Fundo de Participação dos Municípios.

Art. 25 Em caso de pagamento parcelado, a parcela apurada com base na

arrecadação mensal será paga ate o decimo dia útil do mês subsequente.
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Das Alterâções e do Processametrto

Art. 26 A proposta orçamenüíria poderá ser emendada, respeitadas as

disposições do art. 166, § 3'da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido
à sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

§ 1o O Poder Executivo fornecerá ao Poder Legislativo, por meio eletrônico os arquivos
do texto legal e dos anexos da proposta orçamentária.

§ 2" As emendas feitas ao projeto de lei orçamentána e seus anexos, considerados

inconstitucionais ou contrarias ao interesse púbtico, poderão ser vetadas pelo Poder
Executivo no prÍLzo de 15 (quinze) dias úteis, consoantes disposições do § 1", art. 66 da

Constituição Federal.

§ 3" As razões do veto às emendas serão comunicadas ao Presidente do Legislativo no
prazo de 72 (setenta e duas horas).

§ 4' Os autógrafos da lei orçamenúria aprovada na Câmara serão devolvidos à sanção do
Prefeito, impressos e na forma do § lo deste artigo.

§ 5'No caso de haver comprovado erro no processamento das deliberações no âmbito da

Câmara Municipal, poderá haver retificação nos autó$afos da Lei Orçamentiiri a de 2015
pelo Poder Legislativo, ate a data da sanção.

Art. 27 O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Municipal
para propor modificação no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a
votação na comissão específica.

AÍ. 28 O poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar,

transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotaÇões orçamentiírias aprovadas na Lei
Orçamenúria para 2019 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,

transformação, transferência, incorporações ou desmembramento de órgãos e entidades,

bem como as alterações de suas competentes atribuições, mantida a estrutura
programática, expressa por categoria de programação, inclusive os titulos, descritores,

metas e objetivos, b em como o respectivo detalhamento por gupos de despesas, fontes

de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso.

Parágrafo Ílnico. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão

resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamenária, ou,

em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adaptação de classificação

funcional e do programa ao novo órgão.

Art. 29 Durante a execução orçamentiiria o Poder Executivo poderá incluir
novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos dos órgãos, unidades

administrativas e gestoras, na forma de credito adicional especial, observado o disposto
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Art. 30 As alterações decorrentes da abeúura e reabertura de créditos
adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

Art. 31 O remanejamento ou a transferência de recursos de um elemento

de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária será feita por Decreto

do Poder Executivo Municipal, desde que não seja alterado o valor autorizado pelo Poder

Executivo no Orçamento Municipal para a referida unidade.

Art. 32 Poderão ser incluídos programas novos, inclusive criados pela

União ou pelo Estado, por meio de alteração aprovada por Lei no PPA, nesta Lei de

Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual e seus anexos, no decorrer do exercício

de 2018.

CAPÍTULO

DAS RECEITAS E DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TNTNUTÁNTA

Seção Única

Da Receita Municipal e das Alterações na Legislação Fiscal

Art. 33 Na elaboração da proposta orçamentária paÍa2019, para efeito de

previsão de receita, deverão ser considerados os seguintes fatores.

I. Efeitos decorrentes de alterações na legislação;

lL Variações de índices de preços;

fII. Crescimento econômico;

lV. evolução da receita nos últimos tÍês anos.

Art. 34 Na proposta orçamentária o montante previsto para as receitas de

operaçôes de crédito não poderá exceder ao limite das despesas de capital.

Art. 35 O montante estimado para receita de capital poderá ser modificado

na proposta orçamentária para atender previsâo de repasses destinados a investimentos.

§ 1'A execução da despesa de que trata o caput deste artigo frca condicionada à

viabilização das transferências dos recursos respectivos.

§ 2" Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, deverá haver justificação na

mensagem que acompanha a proposta orçamentiíria para o exercicio financeiro de 2018.

Art. 36 A reestimativa de receita na Lei Orçamentária Anual por parte do

Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem tecnica ou

legal.

Art. 37 O Poder Executivo poderá enüar à Câmara Municipal,

lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

etos de

10



EEfEITURA DE GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFE]TOir \

t., 1
O Futuro Começa Agora

l. Alteração e atualização do Código Tributário Municipal;

II. Aperfeiçoamento do sistema de hscalização, cobrança e anecadação dos tributos
municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributiírias, além
da racionalização de custos e recursos em favor do Municipio e dos contribuintes.

Art.37 Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentiiria anual
poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributiíria e

das contribuições que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara

Municipal.

Art.38 Os projetos de Lei de Concessão de anistia, remissão, subsídio,
credito presumido, isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de

base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos ou contribúções e outros
beneficios que conespondam a tÍatamento diferenciado, deverão atender ao disposto no

art. 14 da Lei Complementar n" 101/2000.

Art.39 Os projetos de lei aprovados que resultem em renúncia de receita

em Íazáo de concessão de incentivo ou beneficio de natureza tribuülria, financeira,

creditícia ou patrimonial, ou, que vinculem receitas e despesas, órgãos ou fundos, deverão

conter cláusula de vigência de no máximo 10 (dez) anos.

Art. 40 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa,

cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributiírio, poderão ser cancelados

mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para os efeitos

do disposto no § 2'do art. l4 da Lei Complementar no 101/2000 e legislação pertinente. .

Art. 41 O Setor de Tflbutação registrará em sistema inlormatizado os

valores lançados e anecadados e informará mensalmente à contabilidade para permitir o

conhecimento dos créditos a receber.

AÍÍ, 42 O Poder Executivo deverá rcalizzr atualização cadastral e/ou

recadastramento imobiliário e mercantil para cumprir a legislação específica e propiciar

o efetivo cumprimento do art. I I da Lei Complementar n' 101/2000.

Art. 43 O produto de receita, proveniente da alienação de bens será

destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPÍTTILOry

DA DESPESA PÚBLICA

Seção I

Da execução da Despesa

Art. 44 As despesas serão executadas diretamente pela Administração

e/ou por meio de movimentação entÍe o Municipio e entes da Federação e entes privados,

11
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ou, consórcios públicos, através de transferências e delegações de execução orçamenüiria,

nos termos da lei.

Art. 45 O processamento da despesa cujos valores de contratação excedam

os limites dos incisos I e II do art.24 da Lei Federal 8666/93 será formalizado devendo

constar de processo administrativo simplificado junto ao setor de execução orçamentária.

Art. 46 O órgão responsável pela contabilidade do Município e pela

consolidaçâo das contas para atender ao disposto na Lei Complementar n' l0l/2000 e na

legislação aplicável, estabelecerá procedimentos que deverão ser seguidos ao longo do

exercício de 2018.

Parágrafo Único Os gestores de fundos especiais e entidades da Administração Direta e
Indireta aj ustarão os sistemas de informação para que sejam consolidadas as contas

municipais, a partir da execução orçamenúria, no mês de janeiro de 201 8.

AÍ1. 47 O Poder Legislativo enviará a movimentação da execução

orçamentária para o Executivo consolidar e disponibilizar aos órgãos de controle e ao

público, os dados de receitas e despesas consolidados no Municipio, envolvendo todos os

órgãos e entidades dos dois Poderes.

Seçâo II
I)as Transferências, das Delegações e dos Consórcios Públicos.

Art, 48 Para as entregas de recursos e consórcios públicos deverão ser

observados os procedimentos relativos à delegação ou descentralização, de forma

estabelecida nos manuais de contabilidade aplicada ao setor público, em vigor.

Art. 49 A transferência de recursos para consórcio público fica
condicionada à adoção, pelo consórcio, de orçamento e execução de receitas e despesas,

obedecendo às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas, classificação

orçamentária nacionalmente unificada e à disposições da Lei Federal n' 11,10712005.

Art. 50 O consórcio adotará no exercício de 2019 as norÍnas unificadas,

estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os entes da Federação e adequará

seu sistema informatizado ao do Municipio para propiciar a consolidação das contas, a

fim de atender às disposições do art. 50 e incisos da Lei Complementar n' 101/2000 e

seguirá as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.

Art. 51 Para atender ao Sistema de Acompanhamento da Gestão de

Recursos da Sociedade - SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado de Pemambuco, o

consórcio que receber recursos do Municipio enviará mensalmente, em meio eletrônico,

em tecnologia compatível com os sistemas de informação da Prefeit e do SAGRES.

os dados mensais da execução orçamenúria do consórcio para efeito de

contas municipais.

solidação das
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Art. 52 O contrato de rateio é o instrumento por meio do qual o Município
consorciado compromete-se a transferir recursos financeiros para a realização das

despesas do consórcio público, consignados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 53 Poderá ser incluída na proposta orçamenária para 2019, bem como

em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a
instituiçôes privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou nâo vinculadas ao

Municipio, a título de contribuições, auxílios ou subvenções sociais, nos termos da Lei,
sendo que a sua concessão dependerá de atendimento aos requisitos exigidos nesta Lei-

Art. 54 A transferência de recursos â título de subvenções sociais, nos

termos da art. 16 da Lei Federal 4320164, atenderá as entidades privadas sem fins
lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social,

saúde e educação, pÍestem atendimento direto ao público e tenham certificação de

entidade beneficente de assistência social, nos termos da Lei Federal n" 12.10112009.

Art 55 A concessão de subvenções dependerá da comprovação do

atendimento aos reqüsitos exigidos na Lei Federal n' 12.10112009, devendo ser

demonstrado.

I. Que as entidades beneficiárias sejam de atendimento direto ao público e atendam ao

disposto no art. l7 da Lei Federal 4.320164, cujas condições de funcionamento sejam

consideradas saüsfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização dos entes federativos.

II. Que exista lei especifica autorizando a subvenção.

III. A existência de prestações de contas de recursos recebidos nos exercicios anteriores.

IV. Que a comprovação do regular funcionamento da instituição seja mediante atestado

firmado por autoridade competente;

V. Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade em até 90

(noventa) dias anteriores ao que determina o caput do artigo em comento,

VI. Comprovação de que a instituição esta em situação regular perante o INSS e FGTS,

conforme artigo 5'da Constituição Federal e perante as Fazendas Federal, Estadual e

Municipal, nos termos da legislação específica;

VII. Que a instituição não se encontra em situação de inadimplência no que se refere à

Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de

governo.

Art. 56 Na realizaçáo das ações de sua competênci4 o Município poderá

transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com

os progÍamas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, aj uste ou

congênere

13
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Art. 57 E condição preliminar à solicitação dos recursos de que trata esta

seção, a apÍesentação de projeto instruído com plano de trabalho para aplicação de

Íecursos e mais documentos exigidos.

Parágrafo Único Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares constaÍá
no plano de trabalho para aplicação dos recursos de que trata o caput deste artigo.

objetivos, justificativas e metas a serem atingidas com a utilização dos recursos,

cronograma de desembolso e vinculação ao respectivo programa de trabalho.

Seçâo III
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 58 Os Poderes Legislativo e Executivo do Município terão como
limites, na elaboração de suas propostas orçamentiírias para pessoal e encaÍgos sociais a

despesa com folha de pagamento, calculada de acordo com a situação vigente em Junho

de 2017, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais,

inclusive revisão geral a ser concedida aos servidores municipais, alterações de planos de

cargos, salários, carreiras e admissões para preenchimento de cargos.

Art. 59 No exercício financeiro de 2019, observado o disposto no art. 169

da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I. Existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher, considerados os cargos

transformados, bem como àqueles criados de conformidade com a legislação vigente e se

houver vacância dos cargos ocupados;

IL Houver previa dotação orçamentária, suficiente para atender as despesas decorrentes

de pessoal;

III. For observado o limite legal constitucional.

Art 60 As despesas com pessoal e encaÍgos sociais serão fixadas,

observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis na LRF e na legislação

municipal vigente.

Art. 61 Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1'da
Constituição Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante lei autorizativa
poderá:

L Conceder reaj ustes ou reposição salarial ou outras vantagens, mediante autorização

legislativa específi ca;

IL Autorizar a realização de concurso público nos termos da legislação vigente;

t

IIL Proceder ao provimento de cargos em virtude de concurso p lico;

14
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IV. Criar caÍgos, vântâgens, funções de confiança e alterar a estrutura de carreira dos

servidores, mediante autorização legislativa específica;

V. Contratar pessoal por excepcional interesse público, desde que atenda aos interesses e
pressupostos legais do ente municipal e que venham atender às situações cuja investidura
por concurso não se revele a mais adequada face às características da necessidade de

contratação, de conformidade com a legislação em vigor;

VI. Propiciar o desenvolvimento pessoal dos servidores aÍavés de treinamentos, cursos,

programas informativos, educativos, culturais e congêneres-

AÍ. 62 A criação de cargos, a alteração de es!Íutura de carreira, a admissão

de pessoal a qualquer título, a concessão de qualquer vantagem, ou, o aumento de

remuneração só poderá ser realizado se houver próvia dotação orçamentária para atender

às projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art, 63 As despesas com pessoal, elencadas no artigo 18 da Lei
Complementâr n" 101/2000 não podem exceder o limite previsto no artigo 20, III, letras
t'a" e "b" da referida Lei.

§ 1" Não são consideradas como substituição de servidores e empregados públicos, para

efeito desta Lei, os contratos de serviços de terceiros, relativos a atividades que

simultaneamente:

I. Sejam acessórias, instrumentaís ou complementares às atribuições legais do órgão ou

entidade;

lL Não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do

órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou seja, relativas a cargo

ou categorias extintas, total ou parcialmente;

IIL Não caracterizem relação direta de emprego.

Art. 64 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder

abono, com o rateio do FLTNDEB ao final do exercício financeiro, para atendimento das

disposições do artigo 22 da Lei Federal n' 11 49412007, bem como pagar o valor do

salário minimo definido no inciso IV do artigo 7" da Constituição Federal independente

de aprovação de lei municipal contemplando o reajuste.

Art. 65 Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que

venham a implicar em aumento de despesas com pessoal, desde que sejam respeitados os

limites legais.

Seção IV

Das Despesas com Seguridade Social

15
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Art. 66 O Município na sua área de competência, para cumprimento das

disposições do artigo 194 da Constituição Federal, rcalizará ações para assegurar os

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Subseçâo I
Das Despesas com a Previdência Social

Art.67 No exercício de 2019 poderá haver aporte adicional de recursos
em favor do IPREV, nos termos estabelecidos em [ei.

Art 68 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar pagamentos

das contribuições previdenciárias por meio de débito automático na conta de fundos e
tributos em favor dos regimes previdenciifu-ios.

Art. 69 O Poder Executivo encamiúaní projeto de lei à Câmara de

Vereadores quando na avaliação atuarial for identificada a necessidade de alterar
alíquotas de contribuições para o lnstituto de Previdência dos Servidores do Municipio
e/ou para atualizar dispositivos da legislação local a fim de adeqú-la às normas e

dispositivos de Lei Federal, dentro do exercício de 2019.

Subseção II
Das Despesas com Ações e Serviços de Saúde

ArL 70 Para fins de aplicação de recursos públicos em saúde,

considerar-se-ão as ações e serviços públicos voltados para a promoção, proteção e

recuperação que atentam aos princípios estatuídos no ârtigo 7o da Lei n" 8.080i99 e

atualizações.

§ l" O recolhimento de o lixo hospitalar não é considerado aplicação de recursos em

saúde, devendo ser a despesa custeada por meio de dotações para custeio da limpeza

urbana e destinação final dos resíduos sólidos.

§ 2' São proüsões da política de saúde do Município os itens referentes à órteses e
próteses, tais como aparelhos ortopedicos, dentaduras, dentro outros; cadeiras de rodas,

óculos e outÍos itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de tecnologia

assistida ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, assunção de despesas com exames

médicos, apoio financeiro para tratamento fora do domicílio, transporte do doentes, leites

e dietas de prescrição especial e outras necessidades de uso pertinentes às atividades de

saúde que passam a integrar o orçamento do Fundo Municipal de saúde.

§ 3" As transferências voluntárias de recunos da Uniâo para a área de saúde que estejam

condicionadas a contrapartida nos termos da LDO da União para 2019, deverão ter

dotações no orçamento do Município para o seu cumprimento.

Art 71 O Poder Executivo disponibilizará o demonstrativo de

recebimento e aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde,

ontrole Exlemo,quadrimestralmente, ao Conselho Municipal de Saúde, aos órgãos de
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à Sociedade, atraves de publicação em local visível do prédio da Prefeitura e ao Poder
Legislativo.

Art. 72 Compete ao Conselho Municipal de Saúde registrar em ata o
recebimento dos demonstrativos contáveis e financeiros citados no "Caput" deste atigo
e examinar o desempeúo da gestão dos programas de saúde em execução do Município.

Art. 73 O parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as contas

do Fundo será conclusivo e fundamentado e emitido dentro de 10 (dez) dias apos o

recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

^rí 
74 

^ 
Lei Orçamentriria Anual, destinará no mínimo 18 % (dezoito

por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a de transferências para as

ações e serviços públicos de saúde, em cumprimento ao que dispõem as Constituições

Federal e Estadual.

Subseção III
Das Despesas com Assistência Social

AÉ. 75 Para atender ao disposto no artigo 203 da Constituição Federal o

Município prestarii assistência social a quem dela necessitar, nos termos do Sistema

Único de Assistência Social - SUAS - e da legislação aplicável.

Art. 76 Constarão do orçamento dotações destinadas a doações e execução

de programas assistenciais, ficando a concessão subordinada às regps e criterios

estabelecidos em leis e regulamentos especificos locais.

Art. 77 Serão alocados no orçamento do Fundo Municipal de

Assistência Social recursos para custeio dos beneficios eventuais e para os progÍamas

específicos da assistência social.

Seção V

Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 78 lntegrará a prestação de contas anual o relatório de gestão da

educação básica e demais disposições contidas no arÍ.27 da Lei Federal 11.49412007 e

normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pemambuco.

Art. 79 A Lei Orçamentária Anual deve, em consequência do disposto na

Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, destinar 25% (vinte e cinco por cento)

no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a de transferências, na

manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo inclusive a Emenda Constitucional

14196, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e

Valorização do Magisterio (FUNDEF) e a Lei No 11 .494,DE 2007

Seção VI

l.
4

EB)

L7



TEIIURÂ OE GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

L, 1

Dos Repasses de Recursos ao Poder f,egislativo

Art. E0 O repasse do duodecimo do meses de janeiro e fevereiro de 2019
poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2018,
devendo ser ajustada, em março de 2019, eventual diferença que veúa a ser conhecida
para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os

valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo
estabelecida pelo art. 29-A da Constituição Federal para os repasses de fundos ao Poder

Legislativo.

Art. 8l Para os efeitos do art. 168 da Constituição da República os

recursos conespondentes às dotaçõ€s orçamentárias da Câmara Municipal, inclusive os

oriundos de créditos adicionais, serão entregues ate o dia 20 de cada mês.

Seção VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 82 Os créditos adicionais, especiais e suplementares, serão

autorizados pelo Poder Legislativo Municipal por meio de Lei e abertos por Decreto do

Poder Executivo.

Art. 83 As solicitações ao Poder Legislativo de autorização para abertura

de créditos adicionais serão apresentadas com a forma e o nivel de detalhamento dos

demonstrativos e informações estabelecidas no oÍçamento.

Àrt. 84 DuÍante o exercício, os projetos de lei enviados à Câmara

Municipal, destinados à abertura de creditos adicionais, incluirão as modificaçôes

pertinentes ao Plano Plurianual, paÍa compatibilizar a execução dos programas de

governo envolvidos com a execução orçamentária respectiva.

Art. 85 Os créditos adicionais especiais autorizados nos últimos 04

(quatro) meses do exercício de 2018 poderão ser reabertos em 2019, até o limite de seus

saldos e incorporados ao orçamento do exercício.

Art. 8ó Dentro do mesmo grupo de despesa e na mesma unidade, por meio

de Decreto, poderão ser remanejados saldos de elementos de despesa sem onerar o

percentual de suplementação.

Art. 87 Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara

Municipal, esta solicitará através de oficio ao Poder Executivo que terá o prazo máximo

de l0 (dez) dias úteis para abrir o credito por meio de Decreto e comunicar ao Poder

)

Legislativo
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Art 88 O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será

suplementada como àquela que será anulada no Orçamento da Câmara Municipal, quando

da solicitação de abertura de crédito adicional ao Executivo.

Art. 89 O valor dos creditos orçamentiirios abeÍos em favor do poder

Legislativo não onera o percentual de suplementação autorizado na Lei orçamentária de

2019.

Seção VIII
Do contingenciamento de Despesa

ArL 90 Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da

Receita poderá afetar as metas estaklecidas, os Poderes Legislativo e Executivo, de

forma proporcional as suas dotaçôes, adotarão o mecanismo de limitação de empeúo e
movimentação financeira de que trata o artigo 9" da LRF.

§ 1'Na hipótese da oconência do disposto no "caput", o Poder Executivo editará decreto

informando aos órgãos os parâmetros adotados e o montante que caberá a cada um na

limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 2' A base contingencial corresponde ao total das dotações aprovadas na Lei
Orçamentária para 2019 .

§ 3" Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os Poderes

Executivo e Legislativo adotarão criterios que produam o menor impacto possível nas

ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 4" Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas

vinculadas caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 5' Não serão objeto de limitação de empeúo e movimentação financeira as despesas

que constituam obrigações constitucionais e legais do Municipio, inclusive as destinadas

ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 6" A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na

hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação

à meta fixada no Anexo de Metas Fiscais, obedecendo-se ao que dispôe o artigo 3l da

LRF,

§ 7" A limitação de empeúo e movimentação financeira poderá ser suspens4 no todo ou

em parte, caso a situação de frustÍação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art. 91 No caso de insuficiência de recursos durante a execução

orçamentária serão estabelecidos procedimentos para a limitação de empeúo, devendo

ser seguida a seguinte ordem de prioridade

I. Obras em andamento;

II. Desapropriações;

L9
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lII. Instalações, eqüpamentos e materiais permanentes;

lV. Contratação de pessoal;

V. fomento ao esporte e à cultura.

CAPÍTULO V

Da Programação Financeira

Seçâo Única

Art. 92 Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamenüiria Anual de

2019, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira, o cronograma de

desembolso, as metas bimestrais de arrecadação e publicaní o quadro de detalhamento da

despesa.

ArL 93 Os anexos da Lei Orçamentiíria de 2019 poderão ser elaborados,

aprovados e publicados com o detalhamento da despesa ate o nivel de elemento, situação

em que fica dispensada a publicação do quadro de detalhamento da despesa.

Art. 94 Serão consideradas legais as despesas com multas e j uros pelo

eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência
financeira.

CAPÍTULOVI

DAS DÍVIDAS E DO ENDIVIDAMI,NTO

Seção I
Dos Precatórios

Art. 95 O orçamento para o exercicio de 2019 consigrará dotação

especifica para o pagamento da despesa decorrente de sentenças judiciais transitadas em
julgado e de precatórios.

ArL 96 Os precatórios encaminhados pelo Poder Judicirírio ao Poder

Executivo Municipal ate o 1o dia de julho de 2018 serão obrigúoriamente incluidos na

proposta orçamentiiria pa.ra o exercício de 2019.

Seção II
Da Dívida Pública Municipal

^tí 
97 Obedecidos os limites estabelecidos em ki Complementar

Federal, o Municipio poderá realizar operações de credito ao longo do exercício de 2019,

destinadas a financiar despesas de capital previstas no orçamento.

Art 98 As operações de credito deverão

serem autonzadas por lei específica.

da Lei Orçamenui,ria e

ti
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Parágrafo Único A autorização que contiver na Lei Orçamentáia paru o exercício de

2019 para contratação de operações de crédito será destinada ao atendimento de despesas

de capital, observando-se, ainda, os limites de endividamento e disposições estabelecidas

na legislação específica e em Resoluções do Senado Federal.

Art. 100 E permitida a realízação de operação de crédito por antecipação

de receita orçamentária (ARO) para o exercicio financeiro de 2019, observadas as

disposições da legislação federal especifica e orientaçâo do Manual de Instrução de Pleito
(MIP), emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. l0l Constará do projeto de lei orçamentaria autorização para

celebração de operações de credito por antecipação de receita dentro dos limites previstos

na legislação federal ou outra que verse sobre a materia.

Arí 102 A assunção de obrigações que resultem em dívida fundada
precisará de autorização do Poder Legislativo.

Art. 103 Serão consignados no orçamento para 2019 dotações destinadas

ao pagamento dejuros, amortizações e encargos legais das dívidas.

Art l(X Serão consignadas no orçamento para o exercício de 2019

dotações para o custeio de serviços das dívidas públicas, inclusive àquelas relacionadas a

operações de crédito em longo prazo, contratadas em processo de contratação junto ao

BNDS, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal e outras instituições, para a
realização de investimentos no Municipio.

CAPÍTULO VU

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 105 O Executivo Municipal enviará até o dia 05/10/2018 a pÍoposta

orçamentária à Câmara Municipal que a apreciará e a devolverá para sanção ate o dia
05t12t2018.

Art. 106 A proposta orçamentária do Poder Legislativo será entregue ao

Poder Executivo até 05 de setembro de 201 8 para efeito de inclusão das dotações do Poder

Legislativo na proposta Orçamentiiria do Município.

Art. 107 A despesa autori zada pra o Poder Legislativo no Orçamento de

2019 lerí a sua execução condicionada ao valor da receita efetivamente arrecadada até o

final do exercício de 2018, conforme establece o art.29-A e seus incisos da Constituição

Federal, com a redaçâo dada pela Emenda Constitucional n' 58/2009.

Parágrafo Único Se o Projeto de Lei Orçamentríria anual não for encaminhado à sanção

ate o início do exercício de2019, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado

a executar a cada mês l/12 da proposta orçamentária na forma

respectiva Lei.

ginal até a sanção da
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Art. 108 Ocorrendo à situação prevista no parágrafo único do artigo

anterior, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas, despesas

de caráter continuado e para o custeio do serviço e da amortização da dívida pública, fica
autorizada a emissão de empeúo estimativo para o exercicio.

ArL l(D Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. ll0 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 28 de bro de 2018

ANTÔNIO JOSÉ

2trf!
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AIrllXO D! PilOilD^.DE3 - LDO/2Ola- INIXO I

ANEXO DE PRIORIDADES

O Anexo de Prioridades, que integra a LDO, atende disposições do art. 165, § 20

da Constituição Federal e tem a finalidade de identificar os programas cujas metas e
ações devem ter prioridade na execução orçamentária durante o exercício de 2019.

Na elaboração e na execução do Orçamento Municipal, para o exercício de 2019,

serão considerados como prioritários os projetos e atividades relacionados com as

ações destinadas a realização dos programas constantes do Plano Plurianual

identificados neste Anexo 1, por função e ações de governos,

As prioridades objeto deste anexo, estabelecidas em consonância com a

legislação constitucional e infraconstitucional específica, terão precedência na alocação

de recursos e na execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das

despesas, devendo ser observados os seguintes princípios e diretrizes:
1. Induzir o desenvolvimento do Município;

2, Ampliar a participação do Governo Municipal em programas de interesse

social, incluindo parceria com outros governos e com instituições privadas,

com vistas a melhorar as condições sócio-econômicas da população;

3. Modernização da gestão e dos serviços públicos municipais;

4. Promover a inclusão social;

5, Ampliar as ações e serviços de saúde, especialmente nas áreas de atenção

básica, assistência médico-hospitalar, prevenção, vigilância sanitária e
epidemiologica, incluindo melhoria na estrutura física e nos equipamentos;

6. Atuar na melhoria da qualidade do ensino básico, aumentar o número de

vagas e melhorar a infra-estrutura física do sistema municipal de educação e

remuneração condigna dos profissionais de magistério;

7. Ampliar ações relacionadas com programas assistenciais, especialmente

crianças, adolescentes, mulheres e idosos;

B. Incentivar e promover eventos turísticos, artísticos, folclóricos e
manifestaçôes culturais;

9. Apoiar as comunidades rurais;

10. Apoiar ações voltadas para o
tecnologia.

nvolvimento profissional, ciência e

ANTONIO J UZA
P



ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS PARA 2019

O Fuluro

01.01
-Prosseguir açôes no ámbito da Câmara Municipal com o objetivo de adequá-las
as atribuiçóes constitucronâis; manter as atividades do Legislativo e fiscalizaÉo
da Câmara Municipal.

01.02
-Melhorar as instalações do Predio da Câmara Municipal.
-Equipar e Câmara para Melhoria dos seus serviços.
-Efetuar o pagamento das obrigaÇõês previdenciárias da Câmara.

04 01
- Pêrmitir o Íegular funcionamento da administração e o atendimento eo público.
Manler as atividades dê assessoramento administrativo e.iurídico da Preíeitura.
- Menter as açóes desenvolvidas com o objetivo de organizar e manter os
serviços dos órgãos da AdministraÉo Publica
- Manter contribuiçóes Consorcia como CODEAM e outros que por ventura seja
necessária.
- lmplantar o Plano Diretor
- Manler os seNiços cerimoniais

04.o2
- Informatizaí os órgãos e unidades administrativas, melhorando o atendimênto ao
público e a qualidade dos serviços.

04.03
Reequipar a administraçáo municipal pare eficiêntizer os serviços.
- Desenvolver aÉes para manutençáo e ampliaÉo da Írota de veículos do
Município.

crur -
- Cumprir o § 10 do art. 37 da ConstituiÉo Fêderal e
transparente.

tom1 a administraÉo
@

l_

/

Função 01 - Legislativa

FunÇão M - Adminisfação

I
I
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ANEXO DE PRIORIDADES
AI{EXO I

LEI DE DIRETRIZES ORCAÍUIENTÁNNS PARA 2019
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O Futurô

04 06 APERFEIÇOAMENTO E MODERN|ZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
Atender às necessidadês da AdminisraÉo Municipal, através dê sêrviços
técnicos êspecializados.

04.05 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTÔ DE RECURSOS I{UMANOS
Capacitar e treinar servidorês municipais pera êficientizar os sêrviços públicos

MelhoraÍ os servi S úblicos tos à dis oda la
COOPERÂ OT CNICA E FINANCEIRÂ COM ENTES FEDERADOS

GUARDA }TUNICIPAL
Prote o rimônio do municí o

E RELA S COM A SOCIEDADE CMILAPOIO AOS C NSELHO04.09
Contribuir para quê os conselhos e sociedade civil desenvolvam seus trabâlhos

e acom hamento dos mas muntclde fiscal

04.10 CÂDASTRAMENTO cro-Eco rco
Conhecer as cârências e potencialidades do Município para orientaí aÉo
governamental ê articulação estratégica

04.11 LOCAÇÃO DE VEICULOS DE APOIO ÂDMINISTRATMO
Aumentar a oíerta de veículos à disposiÉo da administreção

04.12 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAçÃO
OtimizaÉo dos serviços de cobrança de tributos

Oferecêr apoio a outros governos para melhorar os sêrviços de iustiÇa ê
u

04.13 JUSTIÇA E DEFESA SOCLCL

AMPL E PRESERVA O DO PATRIM h ô04.14
Ampliação
moderniza sldos seNi s do municístos à di

e melhoramento

2

04 07 | -

04.08 I -

da rede física municipal parl mêlhoria ê
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ANEXO DE PRIORIDADES
AI{EXO I

LEI DE DIRETRIZES ORCAI'ENTÁRNS PARA 2Oí9

O Futuro

04.16
Realizar o controlê efetivo dos b€ns móveis e imóveis no Município, por meio da
implantaçáo de um sistema de inÍormaÉo que propicie conlrole efetivo por parte
da Unidade dê Material ê Patrimônio, em tempo real.

04.15
Apoiar entidades sêm fins lucrativos pera eficientizar os serviços e mêlhorar o
atendimento ê população, inclusive com parcêrias de instituições não-
goveÍnamentais.

04.17
Permitir o regular funcionamento do controle interno da administraÇão municipal.

04.1 8
Permitir o regular funcionamento do gabinete do pÍefeito e atêndimento ao
público.

06 01

Participar de eçóes em favor de segurençâ e da defêsa civil no Município em
cooperaÉo com o Estado de Pernâmbuco, catástrofê e calamidade pública.

08.01
Assegurar os diÍeitos sociais do idoso, criando condiÇÕes pera promovêÍ sua
autonomie, íntêgraÉo e participaÉo efetiva na sociêdade. Conforme preconizam
â Lei Orgânicê de Assislência Social (LOAS/BPC).Realizar convênios com visitas
ao a atendimênlo ao idoso.

08.02
Erradicar o trabâlho infantil, criar condiçÕes de
e diminuir a evasão escolar.

atendimRrto às crianças carêntês

3

FunÉo: 06-Segurança Pública

FunÉo 08 - Assistáncie Social



ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI DE OTRETRIZES ORCA]ÚENTÁRhS PARA 20.t9

FEIIURA O€

O Futuro Começa Àgora

08 03
Assegurar os dirêitos fundamentais da criança e do adolescêntê, o fortalecimento
de sua euto-€stlma ê a convivência familier e comunitária em condições dignes de
vida.

08.04
Garantir a populaÇáo em situação de insegurança alimentar acesso digno regular
e adequado à nutriÇão e manutenÇáo da saúdê humana.

08.06
Assegurar os direitos sociais de pessoas portadoras dê necessidades especiais
criando condições para promover sua autonomia, inclusão social e participaÉo
efetiva na sociedade.

08 07 I AGENTE JOVEM
Promovêr a intogração dos adolescentes egressos à sociêdade ê à comunidade.
Preparar o .iovem para atuar como agente de transformaçáo e desenvolvimento
de sua comunidade, oferecer oportunidade de profissionalizaÉo a adolescentes
carentes

08.09 ÀlEfiç-0ACR ÇÁ,pÁC
Assegurar o dêsenvolvimento intêgral da criançâ valorizando a convivência social
ê fâmiliar.

08.05
Capacitar ê oferecer subsídios para jovens de 14 a 18 anos para o ingresso ao
mêrcâdo de trabalho.

-

I

08.08
Promover o ecompanhamento sócio-assislencial dê Íamíliâs e contribuição pera o
processo de autonomie e êmancipaÉo social

I08.10
Manutenção de programas de assistência emêrgencial a populaÉo, oÍerecêndo
assistêncie social geral as pessoas nêcêssitadas, através de doegáo de remédios
âgasâlhos, colchóes, ataúdes ê outros bênefícios.
- lmplêmêntar açóes no sentido dê gerar renda, lunto a grupos carentes, atrâvés
de implantaÉo de unidadês produtivas familiares, núcleo de produção
comunitária e pequenos nêgócios; desenvolver o programa de vâlorização
humana;
lmplantaçáo de açÕes voltadas para atender os dependentqs dê drogas e álcool
-Desenvolver açóes para o rêsgatê da cidadania m presen/{ção da Íamília.

/\,

4
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ANEXO DE PRIORIDADES
AI{EXO I

LEr DE DTRETRTZES oRcAMENTÁnns pARA 2019

DE

O Fúuro

08.12
ExecuÉo dê açóês de apoio à criança e ao adolescente, prestando assistência
sociel àqueles em situaÇão de risco, bem como mantêr o Consêlho Tutêlar.

08 13
Atender a pessoas carêntes quanto às necessidades básicâs, na distribuiÉo de
renda e desigualdade social.

08.14
Atendimento aos idosos e portadores de deÍiciência,
incapacitados para a vida indepêndente ê para o trabalho,
prover sua manutençâo ou tê-la provida por sua família.

auditiva e visual
impossibilitados de

Reinserir, no mercado de trabalho, mão-de-obra com qualiflcação proÍissional,
através de cursos, treinamentos e capacitaÉo, êm perceria com o SENAC, SESI,
SESC, IEL e demais entldadês proÍissionâlizantês.

08.16
Provêr concessões de bênefício para famílias atingidas por fenômenos naturais,
ampliando assistência hospitalar e a distribuiÇáo de agasalhos e manlimentos nos
câsos de calamidade pública.

08.17

Apoiâr âs aÉes do Conselho Tutelar e do Conselho dê Assistência Social
Criençe e Adolêscênte, e conselho de Direto da pâra as açÕês dê controle social
e de assistência dir8ta.

5

r I

08.1 1

Prêstar Assistência Social a guem dela precisar, essistir as famílias e menores
c€rêntes, incentivar o engajamênto da comunidade em programas sociais ê de
geraÉo dê êmprego e renda, bem como facititar o exêrcício pleno da cidadânia.
Desenvolver mutirão comunitário de melhoria habitacional em comunidadês dê
baixâ renda;

08.18
Píestar assistência integral ao idoso.
-Realizar Convênios com vistas ao atendimênto ao idoso (àzi lar ou extra-azilar

I

I

08 1s I -



ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI DE DIRETR]ZES ORCA]IIENTÁNNS PARA 2019
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08 19
Propiciar o regular funcionamento das creches.
-lmplanter Programes de atendimênto â crianÇa êm creche

08.20
Promover assistência ao menor carênte, bem como assegurar o desenvolvimento
integral da criança valorizando a convivência social e familiar. Proporcionar ao
menor em situaÉo de risco físico ê social, atividades voltadas para o
aperfeiÇoamento dos programas de proteÇáo sócio-educativos.

08.21
Apoier entidades sociais sem fins lucrativos do município para eficientizar os
sêrviÇos e melhorar o atendimento a populaÉo.

08 22
ldêntiÍicar os problemas sociais na ponta do processo, focando as necessidades
do municÍpio, ampliando a eÍiciência dos recursos financeiros e da coberlura
social. Trata-se de um modelo democrático, descentralizado, que tem a missão de
ampliar a rede de assistência social bÍasileira.

08 23
Manter a criança na êscnla, enadicar o trabalho infantil e oferecêr atividades
sócio-educalivas às crianças.

08 24
Promover e incentivar, no âmbito do Município, a implantaçáo de a@es para
melhoria da alimêntaÉo e nutriçáo, garantando o acêsso aos alimenlos em
quantidade, qualidade e regularidade necessárias à população êm situaÇão de
insegurança alimentar, como também auxiliar na prevenção de doenças
relacionadas ao @nsumo impróprio de alimentos, a exemplo da dêsnutriçáo,
obesidade e a anêmia, entre outros.

08.25
Promover atenção integral a mulher através de âçôês voltadas para as áreas de
saúde, educaÉo, cultura e efêtivaÉo de direitos, e apoio à mulher víttma de
violência sexista, tais como: violência doméstica, física, psicológica e sexual

6
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ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES oRcAMENTÁRns PARA 2019

TfEIÍUíÂ DE
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08.26
Manutenção de Centro de Assistência Social (CRAS), cujo objetivo e a prestação
de serviços e progremas sócio-assistenciais de protêção social básica as famílias
e articuleções destes serviços no seu território dê ebrangência, de modo a
potencializar proteçáo social. Garantir o direito das Íamílias em comunidade.

08.27
Programa de aquisiÉo de alimentos (PAA) e uma das ações do fome zero e
promove o acesso a alimentos às populaçôes em situaÉo de insegurança
alimentar e promove a inclusão social ê êconômica no cempo por meio do
fortalecrmento da agncultura familiaí..

09.01
AdministÍar a Entidade de Previdênoa Municipal em conformidadê com a Lel N.o
81512004, implementando ações quê visem à manutenção do Plano de
Previdência dos Servidores Municipais.

10 00
lmplantaÉo e consolidaÉo no Município do novo modelo estab€lecido
nacionalmente para a Gestão do SUS, denominado PACTO PELA SAÚDE,
formalizado por meio da PORTARIA No. 399/GM de 22 de fêverêiro dê 2006 e
complêmentado peles Portarias No. 699/GM de 30 de março de 2006, No. 204, de
29 de jeneiro de 2OO7 e No. 1.497, d6 22 dê junho de 2007, com o propósito de
melhorar a gestão do SUS, através da transferência e aplicâÉo de reqrrsos por
mêio de BLOCOS FINANCEIROS destinados a ATENÇAO BASICA; ATENÇAO
DE MÉDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR;
VIGIúNCn EM SAÚDE; ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA; ê GESTÃO DO SUS,
com vistas a reduzir a burocracia, agilizar os processos, aumentar a
transparência, facilitar o controle e mêlhorar o atendimento à populaÉo
demandatário dos s6rviÇos públicos de seúde.

7

Funcáo 09 - Previdência §ocial

Funçáo 10 - Saúdê

I



ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORCAiIENTÁRIAS PARA 20,t9

O Futua

10.02
Assrstir es femílias do município nas ações dê prêvênção dê doênças e promoção
da saúde.

10.01
Assistir as famílias do município nas açóes de prevençáo dê doenças ê promoção
dâ sâúde
Desenvolver ações preventives peía manter a Saúde da PopulaÉo

10 03
Assistir à PopulaÇão nas ações de saúde básicas preventivas de saúde

10.04
lmplementar aÉes para o funcionamento da Farmácia Básica objetivando suprir
as necessidadês das p€ssoas carentes
Menter a oferta de insumos para a farmácia básice.

10 05
Prevenir riscos à saúde dâ populaÉo mediante a garantia da qualidade dos
produtos, serviços ê dos ambiêntes sujeitos a vigilância sanitária.
Desenvolver aÇÕes especiÍica, visando o controle de doenças transmissíveis de
origem hídÍicas parâsitána.

'10.06

Prevenir e controlar doençss, surtos e epidemias, c€lamidades públicâs e
emergências epidemiológicas de maneira oportuna.

10.07
Promover ações de orientaÉo educâtiva sobre higiene bucel e de melhoria de
saúdê oral, alem da intenÉo de assistência as gêstantes e a crianç de 7 a 14
anos;
Promover açóes especificas para desnutridos e gestantes.

10.08
Manter o. acesso da populaÉo aos serviços ambulatoriais ê hospitalares do
Sistema Unico de Saúde e ampliar o atendimento.

10 09
Dar apoio ao paciêntê em tratamênto fora do domicílio, êspecialmente pelo lMlP e
hospital dê câncer. L

I
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO 1

LEI DE DIRETRTZES ORCAMENTÁRNS PARA 2OI9

PiEFEIIUIÂ OEla-t
10.10 PROGRAMA OE ATENÇÃO ESPECI,ALIZADA

Atender a populaçáo com serviços especializados de saúde

10.1 1 ALIMENTAÇÃo E NUTREÃo
Promover alimentaÉo saudável, prevenir e controlar os distúrbios nutricionêis e
doênçes rêlacionadas à alimentaÉo e nutriÉo.

10.12 PROGRAMA NACIONAL DÉ niÍUxzacÃO
lmunizar a populaÉo de divêrsas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano,
rubéole, febrê amarela, raiva e outras.

10.13 GESTÃO ADMINISTRATIVA EO SUS
Permitir o regular funcionamento das atividades administrativas do SUS, com
recursos do Fundo Municipal de Saúde.

VIGI NCIA, PREVENÇ O E ATEN O EM HIV' E OUTRAS DOENçAS
SEXUALMENTE TRANSMISSMEIS

Reduzir a incidência da infecção pelo vírus, da imunodeficiência humana e da
síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS endemias e de outras doençâs
sexualmente transmissíveis e mêlhoÍar a ualidade de vida dos cientes

10.14

BRASIL §ORR,IDENTÊ1015
Melhorar as condiçóes de saúdê bucal de populaçáo

1 0. '16 PROGRAÂáA NÂCIONAL DE CONTROLE DO CÃNCER DE COLO DO ÚTERO E
DE MAMA

Reduzir substancralmente o número de mortes causadas pelo câncer de colo do
útero e dê mama.

Atênder a populaÉo que sofrê dê distúrbios mentais, visando sua reintegraÉo
social.

AmpliaÉo e recuperaÉo da rede física de saúde para melhorar o atendimento da
população; equisição de eguipamentos, e infraestrutura para prevenção e com
bate aÍa rest o de servi

Alc€nÇar o universo dê pessoas que íreqúentem as feira
arceria com o Governo do Estado

o

10.17 SAUDE MENTAL

O DA REDE F SiCA DE SAUDE10.18 AMPLIAÇi

10.19

saúde em
com ações básicas de

O Futuro Comaçe Agora
I
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ANEXO I

LEr DE DTRETRIZES oRcAMENTÁnns pARA 20{9

O FuÍuro Cofiaça Agora

10.20
Atênder âs necêssidades do sistema de saúde, atÍavés de serviços técnicos

izados

10.21
Eficientizar as atividades da administraçáo, melhorer a qualidade dê atendimento
e otimizar a informaÇão.

10.22
Aparelhar e reequipar o sistema municipal de saúde; incluindo sistema de
trânsportês de pacientes, através dê aquisiÉo de ambulância e ou locaÉo de
veiculo.

10.23
Apoiar entidades de saúde sêm Íins lucrativos do município para êficientizar os
serviÇos e mêlhorar o atendimento e populaÇáo.

10.24
ldêntificâr ê corrigir, de forma precoce, problemas visuais que possam
comprometêr o processo dê aprendizagêm, visando à diminuição dos índices de
repetência ê evasão escolar.

10.25
lmplantaÇáo do Progreme Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

12.O1

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em
sala de aula, contribuindo para o crescimênto, o desenvolvimento, a
aprendizagêm e o rêndamênto escolar dos estudantes, bem como a formação de
hábilos alimentares saudáveis.

10
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ANEXO DE PRIORIDADE§
ANEXO I

LEI DE OIRETRIZES ORCAMENTÁRNS PARA 2Oí9

EfEITUiA DE

O Futuro

12.O4
Expandir e qualificar o espaço escolar na perspectiva da construção de crndiçôês
êssenciais para op€facionalizar o processo pêdagógico de ensino-aprendizagem.
lntroduzir o conceito de atendimento pleno à crianea e adolescente.

12.05
Assegurer aos portadoÍes de necessidades êspêoais de educaçáo, o
atendimênto especííico, com vistas a facilitar a sua integraçáo no Ensino Regular;
bem como aumêntar o número dê vagas no ensino fundamental, esp€cial nas
séries especiais.

12.06
Ofêrtar ensino médio â populaÉo, otimizar e reorganizar o modêlo êducacional
da rede municipal, buscando a melhorie da qualidade do ensino.

12.07
Ampliar a rede físice, manlêr os serviços regulares das creches e educaÉo
infantil para criançes de 0 a 6 anos.com o objetivo de p[eparar a criança para sua
adieáo ao ensino regular e de 1o grau.

12.O2
GarentiÍ o acêsso ê a permanênciâ nos êstabelêcimentos êscolares dos alunos
da educaÉo infantil do ensino fundamental e médio que utilizêm transporte
êscolâr.
Manter o efêtivo sistêma de transporte dê êstudânte ê de professores atravês de
aquisição e locaÇão de veículos

12.03
Oferecer ensino de '1a a 8â série, dêstinado a formação da crianga e do pré-
adolêscente independente da aptidão ou intelectualldade; olimizar e reorganizer o
modelo educ€cional da rede municipal, buscando a melhoria da qualidade de
ensino e ampfiaÉo das disposiÉes da Lei n.o 9.424 e A,i. 212 CF.
Avaliar o desempenho da rede escolar através da ampliaÉo de testes de
conteúdo mínimo de rendimento do educando e educador

12.O8
AmpliaÍ a rede fÍsica pera cursos proÍissionelizentes; construÉo dê Escolas e

rtequipamentos

11
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORCAT'ENTÁRNS PARA 20í9

O Futuro

12.10
Erradicaçâo do analfabetismo no Município.
Promovêr açÕes de apoio a grupos de jovens, crianças e adolesc6nte. na árêa
educacional, oJltura e lazer, desportos e essistência social.

12.11
PÍomovêr ações que objêtivem proporcionar e população escolar do ensino
superior, meio de transportê pâra Íreqüência às aulas ê outras atividades
curriculares.

12.12
Mantêr es crianças na escola e enadicar o trabalho infantil
Manter ações destinadas ou dêsenvolvimento do ProgÍama de Renda
Mínima(bolsa Família).
L

DÊ

- I
12.09

apoio logístico ê financêiro para valorizaçáo do megistério, incluindo pós
graduaçáo de acordo com o cumprimento do art. 62 da Lei 9.394./96. Propiciando
aos profêssores do ensino fundamental a obtenÇão do 30 grau, incluindo o
pagamênto das mensalidades, bols€s de eshJdo e transporte.

ôferecer

12.13
lncentivar o aprendizado com técnic€s modemas de ensinos

12.14
Descentralizar a gestão Íinanceira de recursos garu agllizaÍ as açÕes
educacionais e reduzir os custos das unidades executoras do PDDE.

12 15
Atender as necessidades do sistema de ensino, através de serviços técnicos
especializados.

12.16
Apoiar êntidades educacionâis sem fins lusativos do município para eficientizer
os sêrviços e melhorar o atendimênto à populâção.

12.17
- Equipar as unidadês educâcionais do município.
-Adquirir predios e tenenos para as Escolas e construir, rêcuperar e mantêr a
redê física Escolar.
-Apoiar ações para melhoriã da educâção básica na Zonn Rural

12

-t



ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEr DE DIRETRTZES oRcAMENTÁnns pARA 2oí9

IIURÀ

O Futuro Comaça À,ora

12.18
Equipar âs unidades educacionais do município

I

-lnformatizer os órgãos ê unidades administretives, melhorando o atendimento ao
público e a qualidade dos serviços.

12.20
Universalização da educaÇáo básica e valoÍizaÇão dos proÍlssionais do magistério

12 21 I
E

Propiciar ensino básico e proÍissional, compreendendo a reintegração de Jovêns
ao sistema de ensino, inclusive qualiícâÉo proÍissional, complemêntado por
açõês de cidadaniâ, êsporle, cullura ê lazêr.

FunÉo í3 - Culture

'13.01

Preservar o patrimônio histórico do município ê rêsgatar as tradiçóes

13.O2 AÇÕES CULTURAIS
Difundir arte, cultura, tradiçôês e atrair o lurismo para o município

I
't 3.03

Promover, e incentivar a cultura do Município;
Mentêr as açóes que visam o desenvolvimênto das atividades perlinentes aos
êsportes por amadores, inclusive o desporto estadual;
Manter es ações destinadas ao funcionemênto da infra-estrutura necessária ao
desenvolvimento da educaÉo física, desporto e da rêcreação dê caráter
comunitáÍia, extênsivo a populaçáo de maneira geral;
Manter as açôes que tem obletivo de difundir a cultura em gerel a todas as
camadas da população, com o cultivo e o desenvolvimento das artes,atividades
litêrárias ê o apoio a entidades na área e os festejos tradicionais;
Manter a9 âçõês para promoçáo das f6stas e eventos, tradiclonais, culturais e
folclóricas, com divulgaÉo das tradiçôes culturais.
Manter aÉes que visem a proporcionar principalmente a estudantes carôntês de
recursos, condiÉes para sua participaÉo integral nás atividades de ensino e
culture.
Manter açóes que tenha por ob]etivo de Íundir a cultura em geral a todas as
camadas da populaÉo em gêrêal

^

13
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES oRcAMENTÁnns PARA 2OÍ9

ITUNA

O Futuro Comaç. Agoaa

13.04
Preservar e desenvolver menifêsteçóês no campo da musica, dâ dençâ e dâ
poesia do teatro;
Mantêr as ações quê visam o desenvolvimento dos êsportês, da recíêaÉo e das
aptidôes físicas do indivíduo.

15 01

Melhoria do desempenho nas atividades de coleta de lixo, limpeza urbana e
outros serviços postos à disposiçáo da população, e destinação Ínal do lixo
envolvendo trabalho de aterro sanitário usina de tíatamento e etc.

15.O2
Oferecer infra-estrutura à populaÉo demandatária de espâços, vias e sêrviços
públicos.

15 03 E

Prestar serviços públicos de boa qualidadê a população do município
Manter es açõês rêlaoonadas à implantaÉo, ampliaçao e manutenÉo dos
serviços de iluminaÉo dê vias e logradouros públicos;
Manter as aÉes relacionâdas a parque praças e jardins
Manter ações desenvolvides para aperíeiçoar o processo de urbenização no
Município, estâbelecendo de cidade capaz de servir aos objêtivos de crescimento
êconômico.
lmplantar novo plano dê arborizaçáo no Município

16.01
Melhorar as condiçÕes habitacionais da população carente na cidade ê zona rural
Menter as aÇões desênvolvidas no sentido de promover, incentivar, apoiar e
êxecutar a política hebitacional no município;
Mantêr programa de recuperaçáo e reconstruÉo de habitaçÕes na cidadê ê zona
rural
lmplenter programa de melhoria habitacional para Íamílias dê baixa renda.
Construir casas populares para atender desabrigados e desalo.iados de vitimas dê
enchentês.

14
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRNS PARA 2019

--lDE

I
O Futuro

17 .01
Oferecer mêlhores condições de higiene, a saúde e preservaÉo ambiental;
Manter açóes relacionadâs com o planêiamênto, instalação, ampliação opêraÉo
e mânutênÇáo de sistema público de esgoto sanitário e despetos industriais.

17 .02
Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condiçóes
sanitárias de populaÉo.
Mânter as açÕes desenvolvidas em benefícios das comunidades no que se refere
a melhoria do nível de higiene pública, anclusive o controlê das regiões e
logradouros inselubres ê outros possíveis íocos que atentam sobre saúde.

17 .03
Mêlhorar o ebastêcimento d'água e minimizar a secâ; manter as ações de
relacionadas com o planejamênto do sistema de abastêcimento d'água ê controle
de sua qualidade; manter as aÉês desenvolvidâs pera proteÉo ao meio-
ambiente com â construÉo de obras desenvolvidas para proteÉo ao meio
ambiente com a construÇão de obres hídrices para combatê aos eÍeitos de seca.

17u| -
Oferecer água tratada e de boa qualidade a populaçáo urbana e rural

18.01
Recuperar, revitalizar e prêservar o mêio ambiente, visando pfopoÍcionar uma
melhor qualidade de vida à populaÉo; mánter as ações de preservaÉo dos
SÍtios HÍdricos; Manter aÇões de preservaÇão dos mananciais hídricâs;

18 02
Presêrvação, conservaÉo ambiental e destinaÉo ecológicâ do lixo urbano.

'15
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI OE DIRETRIZES ORCAMENTÁRNS PARA 2019

P8EIEITURA DElai
O Futuro Começa Aqora

Função Í9-Ciência ê Têônologia

19.01
Promover o acesso às tecnologias de informaçáo e comunicâÉo e ao acervo de
informaçÕes e de conhêcimentos, contribuindo para a inclusão social dos
cidadãos brasileiros. Além de oferêcer oportunidades de inclusão digitâl es
escolas públicâs, as comunidades ê pêquenôs empÍeendedoÍes por meio de
capacitaÉo e treinamento nas modernas ferramentas da tecnologia da
informa o e comunr ,emes al a lntêrnet

Apoiar o ensino básico proíssionalizante pa'a a gopulatizÀção cientÍfica e
têcnológica, funcionando como um c€ntro inediador de conhecimento, voltado
para cápacitaÉo da mão de obra qualificada, obsêrvando-se, sobretudo, a
vocaÉo e necessidade da populaÉo

19.02 APOIO A |NOVAÇÀO E TECNOLOGTAS

Função 20 - Agriculturâ

20.o1 PROGRAMA NACICINAL OE AGRICIjLTURA FAMIL'AR - PRONAF
Melhorer es condigóes sócio-econômicas da população rural e difundir
tecnol ias de antio mane oea roveitamento

AMPLIAÇÃo Do ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIiNÂRIOS20 02
Abâstecer re ularmente a la e melhorar a estrutura física existente I

20 03 PRODUÇ, O E DISTRIBUI O DE SEMENTES E MUDAS
Estimulâí e produÉo rural, apoiando o homem do campo por meio de doaÉo de
sementes, mudas e fertilizantes, bem como incorporaçáo de novas técnicas de
cultivo e ma do solo

Promovêr campânhas de vacinação dê rebanhos; manter ações relacionadas com
a prevenÉo errâdicaÉo e combate as doênças e pragas das plantas ê de

PROMOÇ, O DO DESENVOLVIMENTO AGROPECU o
Mêlhorar as condiçÕes sanitárias do rêbanho, aumêntar a produtividade e êlêvar o

20.04

o ruraladrão sócio-econômico da

CAMPANHA DE VACINAÇAO DE ANIMAI ,f20.05

rodutos etais

I
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO 1

LEl DE DIRETRIZES ORCATTENTÁRnS PARA 20í9

O Futuro

20.o7
TÍansporter em veículo adequedo, cârnes provenientes do ebâtê dê animeis do
Matadouro Público para o açougue e frigoríficos do município e assegurar padrão
sanitário de quâlidade.

20 08
Visa apoier o Govêmo Federal e Estadual no enfrentamento ida alta recente dos
alimentos através do aumento da produÉo da agriculture familiar, por meio de
investimênto, conhecimênto e comercialização.

20.11
Estimular programas agrícola que contemplem diversificarão de lavouras
-Contribuir com Programas de preparo do solo para facil itar o trabalho do produtor

20.06

Promover cursos, capacitâÉes, lrêinamêntos, seminários, exposi@es nas áreas
de egricultura, agropecuária e abastecimento, bem como aperfeiçoar a prática das
atividades agrícoles e pecuárias.

20.09
- Manter ações visando desenvolvimênto ô planejamênto agropecuário
objetivando obtêr a êlevaÉo da produÉo e produtividade.
- Manter açÕes relacionadâs com prev6nÉo, erradicaÉo e combate a doênça ê
pragas das plantas e dos produtos vêgetais e ainda vigilància sanitáriã na
produção tíansita e comercja de oragem vegetal.
- Manter âs atividades relacionadas com pesquises, desenvolvimento e produÉo
de insumos agrícolas, que acionado ao solo corrige-o ocasionando o aumento de
sua fertilidade.

20 10
- Manter as atividades relaclonadas com a implantação e operaÉo de sistemas
destinados a inigeÉo dos solos, a Íim de oÍerecer condições adequada aos
desenvolvimentos das atividades agropecuária.
- Mantêr as atividades relacionadas com a intÍoduÉo de processos mecânicos no
meio rural, visando obter maior produtividade no trabalho agrícola, através da
divulgação dos equipamênto e dos Íinanciamentos pare sua aquisiÉo.
- Ampliar a infraestrutura dê apoio a produÇão agrÍcola através da captaçáo
d'água, aquisiçao de êquipamentos ê maquines agrícolas

17
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI OE DIRETRIZES ORCAMENTÁRNS PARA 2019

DÉ

O Fuluro Comaça Agora

I I

21 .01
Assentar as famílias no campo e melhorar as condiçóes sócio.econômicas da
população rural

22 01

Promover o dêsenvolvimênto industriel sustentável e aumentar o nível de
empregos; constÍuÉo dê matadouros e públicos com caracteristic€ de pequenas
industrias, visando a atender as exigências para o setor no que diz respeito a
higiene e a preservação do meio ambientê.
- lncentivar iniciativa voltada â produÉo lndustÍial de pequêno porte para gêraÉo
de renda fâmiliar.

23.01
lncentivar o turismo no Município

23 02
Alavancâ o dêsenvolvimento do Município pela induÉo à vocaÉo
empreendedore e espacializaÇáo da gestáo êmpresarial.

23.03
Desenvolver profissionais com hebilidadês êspecíficâs e com orientaÉo para ê
qualidade das aÇôes.

23.44
Ampliar, modernizar, reeslruturar Íeiras livres e mercados.
- lmplementar e manter aços desônvolvidas para promoçáo do comêrcio locâ|.
- Estimular o comercio loc€l para Íealizacáo de eventos para o desenvolvimênto
do comercio para as atividedes êconômicas.
- Manter ações para oriêntação ao comercio local com câpecitaÉo para
participaaao dos processos licitatórios

18
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEt DE DIRETRIZES oRcAtuEilrÁnns pARA 2019

PÊET€IIU8Âla DEç-

tt
Função 24 - COMUNICAÇÁO

24.01
Manter as ações relativas ao planejamento ê implantâçâo da infra estrulura de
rede teleÍônica convencional e celular no território municipal.
- Manter as açÕes relativâs a comuniÉo através da capacitação e reprodução dos
canais dê TV.
-lmplantar informaÉo Municipal com divulgação pela impressa Íalada e escrita

Funçáo 25 - EneÍgia

ELEÍRIFICAÇÂO RURÂL E URBAIUA ILUMINAÇÃO PÚBLIGÀ
Melhorar as condiÉes sócic.econômicas da população rural e ampliar a área
iluminada da populaÇão urbana para aumentar o conÍorto ê a segurança.
Manter aços dêsenvolvidos para promover e exêcutar política de execução e
distribuiçáo de energia êlétrica na zona rural e urbana.
Mantêr aÇões voltadas para eletriÍicação de casas populares

26.01
-Manter as ações relativos â implantação de estradas, geralmente municipais,
destinâdas â ligar cêntros de produção a rede rodoviária básica.
São normalmente estradâs êntre fazendas, sítios ou têrÍenos fundiários de
produÉo comercial ou substancial dentro do Município ou de município para
munlcrpro.
MêlhoÍar as condiçôes das êstradas fêcilitando o fluxo do trânsito

26.02
Melhorar as condiçõês des estradas do Município

27 01 FROMOÇÂO DÕ DE§PORTO E LAZER
Manter âs ações que visam o desênvolvimento dos esportes, da rêcrêaçáo e das
aptidÕes físicas dos indivíduos

I

27 02 À

o amador do municí inclusive infantrlAssistir o des

10

O Fuarro Comesa Agoâ
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ANEXO DE PRIORIDADES
ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS PARA 2Oí9

DE 1

O Fúuro Corneçe Agorz

zí u5
Manter as ações destinadas ao Íuncionamento da infra estrutura necêssária ao
desenvolvimênto de educaçáo física, desporto ê da recreâção de caráter
comunitário.
Adquirir tênenos e construir quadras poliesportiva no zona Íurel e urbana.

I T
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O Ft tt ro Co,rraça Agora

TNTRODUdO

O presente Anexo de Metas Fiscais desta Lei de Diretrizes Orçamentárias

do Município de lati, para o exercício de 2019, é um conjunto de demonstrativos

estabelecidos pelo art. 40, § 1o da Lei Complementar à Constituição Federal no

101/2000 e regulamentado pela Secretaria do Tesouro Nacional, com a finalidade

de estabelecer as metas fiscais anuais, em valores constantes e correntes,

relativas às receitas, despesas, resuJtado nominal, resultado primário e o

montante da dívida para o exercício a que se refere e para os dois seguintes,

bem como a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior,

evolução do patrimônio líquido e avaliação atuarial do regime próprio de

previdência.

Integram o presente Anexo de Metas Fiscais os demonstrativos abaixo

especificados, metodologia e memória de cálculos:

1, DEMONSTRATIVO I:

Metas Anuais de:

a) Receitas Primárias;

b) Despesas Primárias;

c) Resultado Primário;

d) Resultado Nominal;

e) Montante da Dívida.



2. DEMONSTRATWO II:

Avaliação do Cumprimento das Metas do Exercício Anterior;

3. DEMONSTRATIVO III:

Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

4. DEMONSTRATIVO IV:

Evolução do Patrimônio Líquido;

5. DEMONSTRATIVO V:

Origem e Aplicação dos Recursos obüdos com Alienação de Ativos;

6. DEMONSTRATWO VI:

Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência

Social dos Servidores Públicos;

7. DEMONSTRATIVO VII:

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

8. DEMONSTRATWO VIII:



Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Os modelos e conteúdos furam estabelecidos na regulamentação ftita pela

Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Elaboração do Anexo de

Metas Fiscais, aprovado pela Poftaria no. 403 de 28 de junho de 2016 e

posterior alterações constantes no manual de contabilidade aplicado ao setor

lruronto losÉ DE souzA

PREFEITO
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LEI OE DIREÍRIZES ORÇÂMENTÁFIAS

ÂNÉXO OE MEÍAS FISCAIS

IETTS AI.UAS

ml9

ESPEOFTCAçÀO

Receitás Pimárias
TotâJ

Despesas Priruirias (ll)
Rêsultedo Primáio (lll)

4 - O qáhulo das m€tas íci raalizado coírsidêíardo-se o ssgúnt6 c€náio ríâaro€conômico

2021

milhares

(c/!oo)xllxl

988

171
.3,t9) 

_
.1,231

ú63

796

Rêsultedo Non nâl
Dívida Públicã Consolidâda 0,511

DÍúda Cosoldâda Lí -19 605
Receitas Pímiihas adúfidas de PPP 000

Prim:írias 000
000

1 - O vdor do PIB dê 2015 d pudlcádo pdâ AgêrK:ia CONDEPE / FIDEM. rêpíesêntândo R$ 134.348.2n.

2 . Dâvido à ih6Í61âicia da p.oi!çõâs oíicials do Éíado d€ Pêrnâmbuco eté 10 d€ jtlho dc 2018, o valor pÍojêtedo do Pl8 cíadld psra o .tcrcício do 2018 íoi ba66ádo
na pr6úsáo da taxa d. cI€Bdm€nto do PIB Neioíld sstabêl.clla na LOÂ m18 dá Uniáo. ê pârâ proiâçáo dos êx€rcíciôs dê 2019 a 2021 íorem consldêÍâdar as taxar dê
crês6im6nto do PIB Neclonsl cstàb.lêcidas no Proj6to dê LDO pâra 20Í9 ds Uniáo, coiÍoÍme quadro dêfioistatvo at aixo:

Vrlor ôm milhârê6 (n§)

2015

2016
2017

2018'
2019"
2020"
2!21"

Foito : 4Én ra CONDEWFTDET'I-

'Pâ,É,tÉttoê ê<rú/mírr6 à, ct$.r,,á,1to t d.r, Pts.5,dô.lqibs í,â LOA tulada U^,*.
ePa,*Éttos @úntu ú d..],ldL,/I, r.C b PIB .st bLcibs ro PUn 2019 da Uàü<,

2019 2020

Coltênl!
(a)

%PIB
(dPlB)xÍ00

V!lor
Corrshtâ

(b)

% PIB
(b/PlB)xí m

Vdor
CoÍ.ht!

(c)
Co||tiànt6

94.916.02S 9'1.046.551 51,S25 100.990.511 93.147.492 53,S54 1ô7.352.747 95.207.372
s0.s23.707 51,a55 100 &tr.251 93.021.814 53,881 107,207.911 95.07A 91594,787.S65

95.214.459 92.n2,O17 52,636 r04.899.791 96.753.174 56.042 114.501.225 1 01 . !,r17.069

52,U1 55.437 113.316_030 100.495.96195.131.951 9'1.253.670 103.767.212 95.708.552
-343.e86 ^329.963 -2_912.962 -2.645.734 "1,556 -6.108.089 -5.111.U7

-2.327,961 -2.233.056 -2.121.960 -1,2N -2.3S7_6í5 -2.090.885

2.619.873 1.49,í

188

-1.214 -2.300.629
1.855.226 1_711.117 975.234 868.448

-31.544.090 -17.990 -35.185.343 -32.452.a16 -18.7Se -37.542.95a -33 295.515
2.731.214

-32.48/.711
0 0 0.000 0 0 0.000 0 0

0 0 0,000 o 0 0.000 0 0
)aclo do sâldo das PPP (Vl), {lV-V) 0 0 0.000 0 0.000 0 0

Íllr de cr.lcim.nto do
PIB %

5,,10%

155.1,12.647,00

164,000 000,00
17?.300,0{,0.00

3,00% 177 469 mO O0

3,00% 1a2.793,070,00
187.ia0.103,682.40%

?,30% 1s1.4a5.2,16.06

2019

)

6lada com base no Índrce IPCÀ
30%
00%

2020
Valor Cononlê / 1,0842

5 - Môtod d€ cácrrlo dos Vdoros Constantês:

6 - Són6s hl6tótic56 do3 Índlcadoros IPCA, PIB ê SELIC

IPCA sEucPIB

m15 2016 201' mtl 2019 2020 2021,ors 2016 )o1, xlu À]19 20ro ,2r

Fonr.: Agônda COM)EPüFIOEM, Ba,lco CÇtttâ|, LOA Nla ú Uhiáo ê PLOO â19 da Uniáo.

r§ 2016 2017 )oú 2019 202í 202r

3,0üi" I 210%---I2sq.---Í 4.offi -
I 

'o2o

I



I - tacrorrobgia o Í{Ghóri. d. cilculo da. tlctrt Anur'}s pú.! r. rôc.itia d. Pr"taitut. Uuniciprlde
l.ti . PE:

As motas anuais d6 r6c6ites da Pr€íoíura Municipal dg lali - PE ,oÍam calculâdâs â parlir das
.-suihr6s r6celtà6 ôrçámêntárias.

TOÍAL DÂS RECEITAS
R§ milharês

ESPEGIFICAçÃO
R.ê.tirudo'

2018

s 68.963.

Rêoeila Tribulária 2.749.125
3.?41.12',l
3.285.460

Ouka6 Recêilas Pâtrimohiais

68.944
3.216.517

ÍransÍ6rências Conenlos
Cota-PaÍt€ do FPM

57.736.050
17,7U.159

TransÍ. de Recursos do SUs - FMs
Outras Transl6rências Co116nles

Oukas Rêcêitas Cofientes
Rec6ha da Dívida Aliva
Demais Rôceitas

RECEITA OE CAPITAL

7.571.111
32,3A7.1t t

1.448.073

1.448.073
19.534.498

es de Créditos
Alien de

ds
TrahsÍêrências de
OuÍas Recêitâs dê

Os Para o

50.464

19,,{84.035

2018 repro , cons a
rodução do pôícoííual d6 cr6scirnchlo €stãb€l6ck o na LDO 2018 (proi€çáo dé croscim6to caiu d€ ,í,50%
paÍa 3.00%) c a rvobçáo dE arêcadaçeo municipal r.Eliuâds no pcÍíodo d6 Janoiro a Maio do 2O18.

ESPECTFTCAçÂO
PRE - R$ milh.ro6

2021

Receilâ Tribulária 3.335.504
ReceitaE de ConlíburcóeÉ

Jiec-.tà?-trir'ronraf 

-

4.541.739
3.98 .368

83.6s1
3.S01.7s7

70.035.666
21.584.881

9.188.006

s

Transíêrêhcias Collêhtcs
Cota-Partê do FPI\,f

TransÍ. de Recursos do SUS - Êl,rs
OLrkaa TransÍorôncias Coriontes

Oulras Hecoitss Cor6nt-
Fleceita da Dívtra Ativa
Dêmais Rêceitas

RECEITA DE TAL

39.262.779
1.75A.542

1.983
1.756.559

23.695.968

61.214

23.6s4.751

ds Créditos
de Bens

ArhortizaÇâo do pÍóstihos
Trahsretências de

,,,:,9^. 11UI:tl:: ,l!"ados pará se cheg-ar aos valore6 prcFrado6 toram baseados na laxâ do inÍtaçáo do
ll.l::-:: :,"1": 1". Consuhidor (tpCA), na laxa de crêscimehto do ptB o nas açôes econônico-
I:l-"1,:_.lll" " 

ac,mnElrativas. qu6 6êrà0 tornadas poto municÍpio do Ahinho, para obtor uma mglhoda naI6carzaÇao € obtênçáo de recu.so6 Ítnahc6iro6 pata 06 exalcícros futuro5.
2 - No6 valoros acima tâmbóm esiáo inclusâs as r6c€itas intra-orçamontáriac rolativas à oporaçáo êntroórgáos, tuhdos c entidadcs inlegrantês dos oÍçamentos Íiscal ê d;seguddaA; 

";à, conÍornc êxigência

fr,Y.""r, 
o" ocmoníErivos Fiscâis - 9. Ediçáó, ap.r.a" p"ú e"rtL" ÀiNl;sie o" rl a" lunr,o a"

Re!lizrdo
2017

Rerlizado
2016

49.958.155
1-337.002

49.306.23S
1.134.906
1.313.531 1.U2,A15

2.190.498
2a5.529

1.S04.969
43.794.579

2.776.174
366.625

2.107,515
43.564.933
I7.842.646
4.884.316

20.a37.97 1

516.698

17.200-771
4.80r.252

21.752.553
993.261

1.771 1.680
511.927 93I.581

2.694.998

115.454 41.1 00

2.579.5s4 121,293

52,001.237 50.120.548

2019
/3.955.280
2.9,19.080
4.015.570

- - -ís2-3.6s6

M

3.137.821
4.272.567
3.749.170

73.942
3.419,7 t4

61.921.914
1S.084.235
&Í23.560--- --aajl?ns

36.935.823
8.643.467

3.

65,884.Sr 6
20.305.626

2.001
1.553.058 1.652.,í54

1.985
1.654_439

20,950.750 22.291.598

54.122

20.496.627 22-234.011

94.9í6.029 100.990.51í

r

Àploaçôes FihenceiÍs6



ll - Mêtodologla e Memórla de Cálculo das Metas Anuals para as despesas do Munlcípio de latl - PE:

As metas anuais de despesas da PreÍs,tura Municipal de lati - PE Íoram câlculadas a partiÍ das
despesas orçamenlárias. Seguem, abaixo, memória e metodologia de cálculo:

TOTAL DAS DESPESAS

RS milhares

CATEGOR]A ECONÔUICA E GRUPOS DE

NATUREZA DE DESPESA

DE PÊSAS CORRENTES
Pâssoal e Encargos Sociais

Rê€stimado'
ãr18

61.235.516
34.831.548

156.746Juros e E da Dívida

Realizada
2017

Realizada
ml6

41.655.12839.774.864
27.216.368 29.995.562

73.318
12.485.178

910
1 1.658.656

1.623.978
995.139

'1.730.195

1.519.62E
6.000

204.567

101.000

527.839

43.279.10641.505.059

OuÍas D Correntes 26.247.222

DESPESAS DE CAPITAL
'14.939.881

lnvestimêntos 't3.746.429

lnversóes an ras 3'1 0

Amort da Dívida 875.992
RESERVA OE CONTING NCIA 1 .170.635

' Os valores para o exeÍcÍcio de 2o1E {oÍam reprojetados, consideÍando variações ocorridas devido a redução

do percentual de crescimenlo estabelecido na LDO 2017, (projeção de crescimeto do PIB 2018 caiu de 4,50%
paÍa 3,00%), e a realizaçào da despesa municipal processada no p6Ííodo de Janeiro a Maio de 2018.

CATEGORIA ECON E GRUPOS DE PBE - B§ mllharês
NATUBEZA DE DESPESA 2021

DESPESAS RR 82.284.117
Pessoal e En Sociais 52.491.135
Juros e Enca da Dívida 197.455
Outías De Corrêntês 29.595.52E

DESPESAS DE CAPITAL 29.707.404
lnvestimentos
lnversões FinanceiÍas 357.958
Amorti áo da Dívida 987.741

RESEHVA DE 2.509.705

otas:

1 - Os valores projetados para outras despesas corÍentes Íoram baseados na projeçâo da taxa de inÍlação do
lndice de Prsços ao Consumidor (IPCA) de 4,25%,4,00yo o 4,OO% para os rospsctivos exercícios de 2019,
2020 e 2021 e também íoi considerada a previsáo da taxa de crêscimento do PIB paÍa 2019, 2020 e 2021
com os Íespsctivos p€rcêntuais de 3,00%,2,40% e 2,30%.

2 - Nos valores acima tamtÉm estâo inclusas as despesas intra-orçamentárias relativas à operação entre
órgãos, Íundos e entidades integrantes dos orçamentos Íiscal ê da seguÍidade social, conÍorme exigência do
Manual de Demonstralivos Fiscais - gr Ediçào, aprovado pela portaria srN n.389 de l4 dejunho de 201g.

2019 2020

67.675.374 74.564.069
40.143.359

169.286 182.829
27.362.729 28.457.238
26.320.'t27 27.974.755
25.075.953 26.680.814

330.952 344.190
913.222 949.75'1

2.218.958 2.360.967
96.214,459 104.899,791

28.361.705

I

45.924.002

I



lll - ilêtoddogia ê e ó{ia dê Cáculo das Metaa Anuai3 para o Rêsultado Plimário do lrunicípto dê Iâü - pE:

A fihalidade do concelto de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes tsderalivos sáo compatlveis com
sua arrecadaÇáo, ou seja, se as Rêcêitas Prirrárias sáo câpazês d6 supodar as Dêspêsas Primárias.

Em atendimento ao arligo 4r, § 2e, inciso ll da Leide Responsabilidadê Fiscal- LRF, íazemcs, a seguir, uma explanaçáo a respeito da
mêrnória e rnêtodologia dê cáculo das metas dê resultado primário, pârã os êxercícios de 2018, 2019 ê 2020.

RESULTADO PRIi|ÁRIO

milhares

ESPEGIFICAçÃO 202'l

RE 8
Rêcêita Trib!tária 3.335.504
Beceites dê Contribul 4.541 739
Rêc€ita Patrimonial 3.985.368

Financeiras 83.631
Outras Rêceitas Pakirnohiais 3.901.737

TransÍorências Coíênlês 70.035.666
OulÍas Receitas Correntês 1.758.542
REC TAS FISCAIS CORRENTÉS 83.573.'187
FECEITA DE 23,ô95.904

de Créditos 0
dêÊ mos 0

de Behs 61 .214
Tr ias de C 2s.63t.754
Oulras Receitas de C 0

RECEITAS FISCAIS DÊ CAPITAL l 23.634.754

RECEITAS P AS 107,207.941
a2.2E,,.117

Possoal e Encargos Sociais 52.491.135
Juros e Ehca da Dívida 137.455
Ouiras Coíentss 29.595.528

DESPESAS FISCAIS CORRENTES 82.086.662
DESPESAS DE GAPITAL 29.707.404

lnv€stimênt06 28.361.705
lnversóss Financeiras 357.958

âo da DÍvida 987.741
DESPESAS FIS 28.71S.663
HESERVA DE CONÍINGÊNCIA 2.50S.705

DESPESAS PHIM = (Xll+XV+XVl) í 13.3Í 6.Gt0

FEST.TLTADO PHI ÁRtO (X-XVll) -6.104.o49

Notasi

1 - Os dados relâtivos às Ieceitas e despesas fotam êxraídos das metas Íiscais êslabêlecidas para as mêsmas, cohÍotme demonstrâdo nas
mêmórias de oáhulo das rêcoitas s dgspêsas.

2 - O cálculo daa Melas de Besultados Primários obedeceu à melodologia estabelecida pêlo GoveÍno Fêdelal, dê acordo o Manual de
Dsmonstrativos Fiscai6 - 9' Ediçáo, aprovado pola Portaria STN h' 389 dê 14 dê junho dê 2018.

20't 6 20í8 2019 2020

49.306.239 49.95&155 6&963.430 73.965.280 7&698,914
1.134.906 1.337.002 2.949.080 3.137.821
1.313.53r 1.642.815

2.7 49.725
3.? 44.121 4.015.570 4.272.567

2.?76.170 2.190.498 3.285.460 3_749.17A
68.944 73.942 "18.674368.625

2.407.545
285.52S

1.904.S59 3.216,517 3,449.714 3.670.496
43.564.933 43194.579 57.736.050 61.921.914 65.884.916

516.698 1,448,073 1,555,059 1.654.439
48.937.6',t 4 49.672.626 58.894,486 78.620.239

lv) 2.ô94.99E 162.393 í 9.5s4.496 20.950,750 22,291,59A
0 0 0 0 0
0 0 0 0

115.464 41.100
0

50,464 54,122 57.586
rilal 2.579.534 1S.484.035 20.a96.627 22.234.O11

0 0 0
2.579.534 121.293 19.484.035 20.896.627 22.234.011

0

51,517,t,|E ,19,793,919 8&37&521 94.787.9ô5 100.854.25Í
:s (x) 39.774,8Êl

27.216.368 29.9S5.562 34.831.548 40.143.359 45.924.002
73.318 s10 156.748 169.286 182.a29

12.445.178 11.658.656 26.247.222 27.362.729 28.457.238
41.654.218 61.078-770 67.506.088 74.381.24139.70r.546

í.730.195 1.623.978 '14.9t9.841 2í320.127 27.974.755
1.519.628 13.7 46.429 26.680.814

6.000 101.000 317.460
25.075.953

330.S52 344.190
xlv) 204.567 527.839 875.992 949.751

14.063.889 25.406.905 27.O25.O04

xvt 0 1.170.635 2.218.958 2.360.967
1.525.628

0

42.?50.357 103.767.21241.227.174 76.313.294 95.Í31.951

10.2A9.574 7.043,562 1 !.rIf:l-:|i -À9't 2.962@

2017

41.655.í2El 61.235.5161 67.675,3741 74564.069



ll.a - Metodologla de Memórla de Cálculo paÍa as despesas do Munlcíplo

Pessoal e E os sociais

Melas Anuais

2016
2ü7 10,21%

14,400/o

2018
2019
2020

VALOR NOMINAL - B$ milhaÍes

27.216.368
29.995.562
34.E31 .54E
40.143.359
45.924.002
52.491-r 352021 30%

1 - Na projeçáo para dBspesas de p€ssoal considsrou-ss o aumsnto do salário mínimo nacional paÍa 2019,
em relação a 201E, estimado em R$ 998,00.

Juros e E da Dívlda

Metas Anuais VARIAÇÃO %

201 6
2017 -98,76v"

VALOF NOMINAL - R$ mllhares

73.318
910

156.746
169.286
1E2.829
'197.455

2018
20 t9

17125/o
8,00%

2020
2

8,00%

Nota:
'l - A projeção para o pagamento de juros e encargos da dívida segue estudos do governo Íêderal, quê voltou
a adotar diveÍsas medidas macroprudenciais para aumenlar a oÍiciência da elevação da Taxa Selic. Foi
consideÍada a taxa de 8,00% para os respectivos exercícios de 2019,2020 e 2021 .

RêsêÍva dê Contigência

Melas Anuals vaRrAÇÃo %

201 6

2017
201 I
201 S 89,55%

6,40%
2021 6,30%

Nota:

1- Os valores Íixados para a Heserva de Contingência seráo de, no mínimo, 3% da Receita Correnle Líquida
e dêstina-se ao íeíorço das dotaçóes a seÍem utilizadas para pagamento de despesas decorrentes de
emêrgências, calamidades e outras contingências.

VALOR NOMINAL - R$ milhares

0

0

1 ,170.635
2.218.958
2.360.967
2.509.705

vAFtAçÃO %

1912]._
15,25%



l.a - Uctodôlogia . L.m(Íi. d. Cálculo drs PrinciplL Fontr8 d6 Rôêoit

Rscoila Tributári.

16
2017 1? 8r%
2018
2019

r05
7

2020
6

Rscêita dr Dívidâ Aliv!

2016
2017
2018
2019
2020 7e./.
2021

1 - O aúmonto previ6to pera a Recgite Tributária pÍovérn de eplicaçáo do ume polílics de inton6úioaçáo da
tiscalizaçáo ha ânccadação dos tributos de compolência muhicipâ|.

2 - O Muhicípio prsvê um aumenlo ne Anecadeçáo da Divde Ativa, no e)(êrcício de 2019 eln diante, em
torho dê 307. sobra o saldo da Dívida Atúa quê o Munjcípio têln a recebeÍ êm 20í8, ãplicando uma polltica
d6 ir{an6íicaçâo da arr.cadaçào dos tribúos d€ coÍnpâlônciâ municipal.

3 - As proiêçõês pate 2019,2020 e 2021 Íorâm realizâdâs considêrândo-sê a laxa dê iníhçáo do IPCA
prêvists rgspocivamontê rm 4,25%, 4,00% 6 4,00%, c l6mbám Íoi considoíada a provkào da tere de
cÍescimónto do PIB pata2019,2O2O e 2021 com os rosp€clúo6 porcenfuais dê 3,00%. 2,,107" o 2,30%.

4 - 0ê6ta Íorma, con6idrram-6ê no câmpo VARIAÇÂO % o6ta6 tÉ6 variáv.is: % IPCA, % PIB 6
intensilicaçáo na liscalizeçáo tribuláriâ, pâra seus rêspectivos exêrcÍcios.

Cot.P. ô do Fundo do P.rtic dô6 Municí

6
2017 -3,60%
2018 3,457"
2019 7
2020 6,400/"
2421 6,30%

Trrhsícrência. dê Rccur3o. do SUS

16

2017 -1,70y.
2018 s] 76"/.
2019 7
2020 6,40"/"
2021 6 30%

Nota:

1 - As plolcÉca parâ 2019, 2020 ê 2021 torâm rcslizsdrs con6irerando-6ê â tâxa dc inílação do IPCA
prevista re6pôoivsmênto 6m 4,25%, 1.ooy" e 1,OV/".6 também ,oi considerada a provisiio da taxa de
crêscimônto do PIB para 2019,2O2O a 2021 com os têspêclivos p.rcentuais dê 3,007", 2,40A" ê 2,3W".

Outra6 Racail..a Cofidltaa

2016
20'17 I 23/
2018 79"/"

2019 t,a91"
2020 6

o21

R6ccitas dc

2016
2017 -93 97./.

119294.
2019 t,25"h
2020 6,10"/.

6 3

ola:

1 - Às recÊhas d6 Capilâllêln como basê as lrahsÍêrências de rec,ursos de convênios. As projêçó6s para os

êxsrcícios dê 2019, 2020 . 2021 sào íuhdamêntadas 6m csttmalivâs dê t
dê convônios ô contratos d€ rêpass6 vindos da Uniáo o do Estado

VÂLOR NO INÂ1. Ri hilhãres
1.i 34.306
1.3s7.002
2.749.725
2.949.080
3.137.821
3,335,504

VALoR NoMINAL . R$ rnilh!r.. VARIAC,
1.771
r.680

2.001
1.985
1.983

442
17,20A.77 4
1

17.794.15S
19.0A4.235
20.305.626
21.S84.861

m
4,884.316
4.8A1.252
7.574.114
8.123.560
a.643.467
9,188.006

5r 6.69
993.261

1.448.073
1.555.059
1.654.43S
1.758.542

vALoR NoMINAL - R3 rnilhàrc.
2.694.9S8

I62.3S3

22.291.598

19.534.498
20.950.750

23 695-95a

rôncias volunlárias poÍ msio

6.400/c

201I

I vALoR NoirlNÂL - B3 milháre6

Anu!ia



Em atendimento ao arligo 4!, § 2c, inciso ll da Lei ds Rêsponsabilidadê Fiscal - LRF, Íazemos, a sâguir, uma sxplanaçáo a
respsilo da memória a mstodologia de cálculo das metas d€ resullado nominal, para os exercícios de 2018,2019 e 2O2O.

RESULTADO NOMINAL

R$ milhares

ESPECIFTCAÇÃO m21
(s)

D VIDA CON ID A 979.234
DEDU 34.522.192
Alivo Financeiro 36.267.328
Haveres Financeiros 2.254.464

Rêstos â P Processados
D IOA CONSOLIDADA L OUIDA r

0
-37.542.958

0RECEITA DE PRIVATIZA s (rv)

20't6
(b)

?o17
(c)

2018
(d)

2019
(e)

2020
(í)

t' 1.905.787 4.443.202 3.607.210
S 12.523.515 23.095.804

21 .454.173
128.444

23.283.506
1.447.6Í 5

PASSIVOS RECONHECI Lo,q-(u 0
DíVIDA FISC DA l+lV- -37.í2.958

RESULTADO NOMINAL
VALOR -2.357.6r5

Nota:
1 - O cákulo das Metas Anuais relativas ao resultado Nominal Íoi oreluado em coníoÍmidade com a metodologia estabelecida pelo
Govemo Fêd6Íal, normatizada pela STN - Secretaria do TBsouro Nacional, através do Manual dê Demonslralivos Fiscais - 9r
EdiÉo, aprovado psla Portaria STN n" 389 de l4 do iunho dê 20'18.

* RâÍ€r6-sã âo valoÍ da Dívida consolidada Líquidâ do ex€Ícício d6 2015, que Íoi de B$ '1.905.787 mil Íeais.

(b-a.) (c'b) (dc) (Fd) (Í.e)

-12.523.515 - t 1.944.152 -2.327.961

lV - Melodologia e Memória de Cálculo das Melas Anuais para o Resullado Nominal do Município de lati . PE:

34.163.9$l 35.615.9321 37.040.569
32.1 64.2051 $.531.1S41 34.872.431

r .gss.7ssl J-ir.o84l/4dl 2.1 68.138

-1 0.61 7.7281 -18.612.6021 -30.556.7541 -32.884-7141 -35.',l85.343

t - ô[ -- --ri[- ---ã -'ol-- o

l-i o.oi z.zzeFíe.oi zsozl -soSso.zsd-s2.66a.fif 3sr 653a3

2.731.2181 1.855.226

J.z.soo.o29-7.994.874



V - Metodologla e MêmóÍlâ dê Cálculo das Metas Anuals paÍa o Montantê da Díúda Pública

ÀIONTANTE DA DíUDA

ESPECTFICAçÃO

R§ milhares

2021

979.234
Dívida lúobiliária
Outras Dívidas 979.234
E

Ativo Disponívêl 36.267.328
Haveres Financeiros 2.254.864

Restos a P r Processados 0

Notas:

1 - Se o saldo de DEDUÇOES (ll) Íor negativo, ou seia, se o total da disponibilidado de caixa bruta mais os Havêres
Financeiros íor menoÍ que os Restos a Pagar Procêssados, dêverá se colocaÍ um "-'(traço) nêssa linha, conÍorma
instruído no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, 9' edição.

2 - A projeção do Ativo DisponÍvêl e dos Haveres Financeiros de 20'18 Íoi êlaborada da seguinte Íorma:

valores em milhares (n$)
23.283.506

L

Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro de 2018
Bealizával em 01 de janeito de 2018
(=) Ativo Financeiro em 01 de janeno de 2018
(+) Previsão de Entrada de Becursos até 3l/12/201E
(=) Dispanibilidade de Caixa Bruta

O Restos a pagar a serem pagos em 2018

O Despêsas orçamentá as a sercm pagas em 2018
(z) Disponlbifidade cb Calxa Líqulcla em 2018

1.147.615

24.731.121

88.497.929

113.229.050

1.719.054

77.346.432

34.1ür.9ü'

2016 2018 20'19 2020

1.905.787 4.483.202 3,607.210 2.731.218 1.855.226

1.905.787 4.483.202 3.607.2 10 2-731 .21A 1.855.226
1 2.523.515 23.095.804 35.615.932 37.040.569 38.522.192
21.454.173 23.283.506 33.531.184 34.872.431

128.444 1.447.615 1.999.756 2.084.748 2.168.1 3E

9.059.102 1.635-317 0 0 0

t = (l-lll -10.617.728 -18.6t2.602 -30.556.754 -32.88/,.7't4 -35.185.343 -37.542.958

2017

34.163.963
32.164.205



Tabela 2 . AvaliaÇão do CumpÍlmento das Metas Fiscais do ExeÍcício AnteÍior

MUMCíPIO DE IATI

LEI DE DIFETRIZES OHÇAMENTÁFIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVAUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCÀS DO EXERCíC|O ÀNTERIOB

20í 9

AlúF - Dê.nohstrativo ll RF, Ad. 4C 2., inciso I

ESPECTFlCAÇÂO

Receita Total
Rêceitas Primárias
Des sa Total
Des sas Primárias

HS milhares

vaÍiaÇáo

o/o

cla 00
-35,74
-33,50
-42,13
-44,65

-399,06
-1 .'178,22

0,00
-515 tb

Resultado Primário r-il)
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada L ida

PIB Estadual Previsto e Realizado 2018

revrsao o U a 201
Valor eletivo realizado do PIB UâI a 2017

VALOR. milhares
1 58.684.083
172.300.000

Metas PÍevistas
em 2017

(a)
"/" PIB'

Melas Reallzadas
em 2017

(b)
% PIB-

Valor
(c)=(b-a)

77.995.000 50.120.548 29,089 -27.874.45249,151
47,189 49.793.919 28,900 -25.087.38174.881.300
47 ,375 43.279.106 25,r 1875.177.000

24,812
-31.897.894
-34.486. 14377.236.500 48,673 42.75A.357

7.043.562 4,088 9.398.762-2.355.200 -1,484
741.485 0,467 -7 .994.87 4 -4,640 -8.736.359

4.483.202 2,825 4.483.242 0

2,825 -18.612.602 -10,802
2,602

-23.095.8044.483.202



Tabêla 3 - Uatô6 Fl6cCa Atuais Compâradâs com aa Fixâdâr hos Trê6 Exêrcícioc AhtedorêE

AMt ' DonúíÉrrativo lll

ESpÊCtFtCÂCÂO

ola
Reôoilas Pimâriâs (l)

êsa Total
6sas Píimárias

SesV!4: tlrl'4ry 1!ll) : t: L0
Flesullado Nominal
Dlvrda Pública Côhsolidada
Dívida ConÊolidâdâ L uida

EsPEctFtcAÇÃo

RÊcaila

Recêitâs PrimáraaE (l)

osa Total
Dospesas Primárias (ll)

B.9srllCdo gt 
'tárig,-{ltl) 

- (! - !l)
Rôsultdo Nominâl
Divida Pública Consolidada
Dívida Consolidada L uida

O6 n€slê d6monslrâlÚo loíam

f,ullcíPto DE lÂn
LEt DE DtREÍHlzES oRÇAMENTÁRtAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

XEÍAS FISCAIS AÍUAIs COII|PANADAS coll AA HXADAS I{O5 TRÊS EXERCIGIOS AIfiENloBES

20í9

VALORES A PREçOS COBRENTES

VALORES A PREçOS CONSTANTES

RS mllhârês

6,300
6,300
9,153
e,202

-2,902
2,477

-47,214
701

2,211
2,211
4,955

-2.791
-1,464

-49,248
2 597

lNotcEs DE rNFLAÇÀo

2017 2,SSy"

2024 4,0090

tEToffiS
CONSTANTÊS

2016

2018
2019

4,17%
4,254

2018
2019

2017

2020

orrentê x 1

Valor Correntê x 1,0417
Valor Corrgntê
VsloÍ Coírenle / 1,0425
Vabr Corr6l1tê / 1,0842

20í 6

52.001.237 50.120.548 -3,617 88.497.92S 76.570 s4.916.023 7,252 100.990.511 107.352.787
-3,3455't.517.148

41.505.05S
4e-793.91S

43.279.106 4,274
88.378.521
77.346.O32

77,489
78,714

94.787.965
96.214.459

7,252
24,395

100.854.251
104.899.791

6,400
9,027

107.247.941
114.541.225

I,A77 113.316.03041.227.174 42.750.357 3,69s 76.313.294 78,50S s5.131.951 24,660 103.767.212
10.28S.974

-12523.515.r.soí7ài

io.üi.1rB

7.043.562
-7.994.874
4.483,202

-18.612.602

-7,040
-36,r 61

135,242
75.257

12.065.22?
-1 1.944.152

3.607.210
-30.556.754

-t,021
49,398

-19,53e
64.172

-343.986

-32.8A4.714

-2.327.961
2.731.21A

-17,407
-80.5'0
-24,2A4

7.618
1.855.226

-35.185.343

-2.912.e62
-2.300.629

-2,677
-1,174

.32.473
6,996

-6,108.089

'2.357.615

-37 542.958
979.234

-6,388 91.046.551 93.147.49255.773.1 11

55.253 90S

44.515.600

52.210.575
51.870.325
45.083.845 1 ,277

-6,124
88.497.92S
88.378.521
77.346.O32

69,502
70,384
71,560

90.923.707
92.292.O47

2,880
2,880

19,324
s3.021.814
96.753.174

. _2.q-0_q

?.3!g
4,834 101.547.069

s5.247.372
95.078.915

0,713 e5.708.552
-2.686.738

44.217.559

l.qál.qst
n3_4itÍ.s00

44.533.047
7.337.279

-8.328.260 -37,996
-6,837

76.313.294
12.065.227

- t 1.s44.152

71,363
-0,980
43,417 -2.233.056

91.253.670
-358.606

19,578
-16,698
-81,304 -2.121.S60

4,882
2,514

100.495.961
,s.qt.oqi
-z.oso.ag5

2.444.022 4.670.152 124,479 3.607.210 -22,760 2.619.873 -27,371 1 .711.147 -34,686 868.448
-1 1.387.878 3,231 -32.452_816 2,881-19.eAA.747 7o,258 -30.556.754 57,600 -31.544.090

2021 4,OeA 2021 r CoÍêhlê / 1 1276

5,002

I zott I u" I zore I v" I zore f "/--n--1 n 1I no
6,400

zozr



Tabela 4 - Evoluçáo do Palrimônlo Líquido

iruMcíPto oE nn
LEI DE DIRÊÍRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔN|o LíOUIDO

2019

AMF - Dêmonshâtlvo lV

P Nto OUIDO

Patrimônio /
Reseívas

FS milhares

110
0

-10Flesultado Acumulado
TOÍAL

-31421899
0

-3.320.995

90

10
0

-34.701.540

3.014.407
0

.13.024.873 100 -34.742.894 100 .3r,687.133

REGI[IE PREVIDENCIÂRIO

P NIO LiOUIDO
Patrimônio 56

0
-140

ReseÍvas
LucÍos P uízos Acum

uste de exercícios anteriores

2017 2016 2015

0 0

3.084.854

112 10.576.524
-7.491.669 -24.690.634

221)TAL

-I

T

I zort lxl 20Í6 l*l 2oís

L.1'..rJ f
| -19.777.§71 144

0Í

I 9qB.€5,{
0

[ -za.sú.lo3

50 I -7.,t91.669

I-o t o
171 | 18.749.089

I n3.433.2í4T -25.221:5491 iOo T 6.Í6s.ms



Tabela 5 . Otigem e AplicaÇáo dos RecuÍsos Obtidos com Aie nação de Âtivos

MUNICÍPIO DE IATI
LEt DE DTRETFTZES ORÇAMENTÁRtAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

oRTGEM E APLTCAçÁO DOS RECURSOS OBTTDOS COU ALTENAçÂO DE ATTVOS

20Í 9

ÀMÊ - Demohslrativo V (LFIF, Ârt. 4c 2q, anciso lll)

BECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE CAPITAL . ALIEN
Alienaçáo de Bêns Móveis
Alie áo de Bens lmóveis

DESPESAS EXECUTADAS

APLICA DOS HECUHSOS OA ALIENAÇ DE ATTVOS ([)
DESPESAS DE CAPITAL

lnvestimentos

Inversóes Financeiras

Amortizaçáo da Dívida

DESP. CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

Re ime Pró o de Servidores Públicos

R$ milhares

2015

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017
(a)

2016
(b)

DE ATIVOS (I 41100 1 '15464

2016
(o)

41.'100 0

41,100

41100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SALDO FINANCEIFO
VALOR

(g)=(la.lld)+(lllh) (h)=(lb-lle)+(llli)
1 t5.464 r í5.464

(i)=(lcJlÍ)
0

.0-
0

mf of-- o

I zott
I rol

ot o



Tâbola 5 - Ayâllôcio da Sltuacáo Flmncêira 6 Alui al do Rlqim. PróElo do Prôüalênsla dos Sêrúdorês

ltuNtcÍPto 0Ê tÂTt

LEI DÊ DIREÍRIZES OÊÇÀMÊNTÁRhS
ÂNEXO DE METAS FISCAIS

RECEÍTAE E DESPESAS PFEYIOEX(,ÁRIA§ DO REGIÍiIE PBôPÊlo DE PREVÍDÊTdA DOS SÊNVOONÊS

20í9

RECEITÀS

RECEITÂS PB

BECEITAS CORFÉNTES

0ú16 Rsêilás de codriblicõ€s

Oúrás Reeda C(lrreríês

Fl$ milhatês

2017

3,11rt,

3,11

í,635.957,00
1-635.95/

5.857

2.165.
2.165. 00

o0

9.505,00

2,156.21

00

m17

444!17 00

36.178,00

36.17a,00

8.31 00

a.319,00

14.4s7 00

Frevidehcrána dô RGPS

OêmaE Re@itâs Conen!ês
HECEITAS DE CAPITÂL

d€ 8ens, DiÍslos e AlNos

,._í- DE

RECÉITA§ Pâ . RPPS

FECEITÂ§ CORBENTES

Para Coôerlua dê Déricft AtuãÍrâ]

Eh

OutÉs n&êúãs Corêrnes
RECEIÍAS DE CÂPITAL

ÀDMINISÍRA

d6 Oótus € Parcêlamdlc

DESPÊSAS

-. -8'"§!qqe9
De

PREVID NCtÀ

Outras Despesas árias
Com
Demâis

DESPESÂS PREVIDEN
ÂDMI

ALD

Prêvldênciáia do SPPS O FGPS

. RPPS

20í 5 2016

3,t31,990.00 4,1 98.2i 3.n0
3.3tl,000.00 4.r9€,213,00
1.2S7,í)7,00 1,313,531,(x)

.-- l.rrlf Q7.9o . ,]:,3!qs_319q-

33.301 @
2.007.344,00 2,4n1.51,,@

aÉ,a3a 00 177,13A,$t

iÔÊS DA RECEITÂ

'RtÂ§) 
{It 1.7a8.23t,00 1.614.320,00

t.744.234.00 1.6rÍa.3ãr,m
1 78a.239.00 1 .6,&,320,00

1.73a.89,00 1 .6,&.320.00

ÓES DA RECEITÂ
5,1 20.229,00 íe42-533.00

2015 20Í6

1to1.926,r!) 3.745.0S,@l,tDENCtÁRtA§ - RppS (EXCÊTO lr,lÍflA-ORÇÂMEnÍÂRtÂS) (tV)
,61.197,00 140.í5,00iÃo
15É.a11,O0 140.5!5,@

5.386,00

3.140.731,00
3.6M 4"13,00,,.140.4t.!p,

3. to1.92E,oo 3.7§.0e8,00EsÀs PREVIbÉi{ciÁRras (vr) : (rv+v)

RESULTADO pREVtOEt{CtÀRtO (VtD = (tü - Vt) I r,ai8,301,00 I zo9zis5,00 | 5,235,413,00

APORTES DE REÕUPSOS PÂPÀ O RÊGI E PRóPRIO
DE PREUDÊNcIÀ DO6 SERVIDOBES

m17

côbârture d6 lhE!Íciâhciãs Fihâncêkâs

OuÍos O RPPS
Plaho Prêvidênciário

Cob€nura de Délroil Financeiro

Outros

mí5

BENS E

lrÁBiÀ Íro BPPS

| 3.6o{.5ss,oo

l-'



e5dos
P deP

Í
do

6.1 ,P

2018

2019

AMF - Demonstrativo Vl (LRF, Art. 4c § 2!, inciso lV, alínêe a)

exeRcícto

R$ milhares

SALDO FINANCEIFO
DO EXERCiGIO

(d) = (d Exercício
Anteiior) + (c)

-356.787

2020

2021

130.358,64

136.849,08

143.995,65

150.636,72

156. r50,31

1 60.512,73

164.661 ,67

168.880,28

173.462,20

17E.077,76

182.414,68

1 86.175,07
'189.709,17

193.360,39

1 97.'100,99

201.309,33

205.679,14

209.814,18

213.010,94

21 5.061 ,1 2

215.404,82

215.159,12

212.962,67

197.912,00

192.574,16

186.171 ,17

1?9.124,61

171.740,13

't6/..205,74

156.630,ô9

149.072,37

141.555,48
'134.101,29

126.733,16

1 19.469,23

487.145,17

519.788,81

554.627,44

587.'156,40

ô14.400,67

635.976,43

655.ô00,00

677.739,30

700.338,62

723.860,62

746.748 80

-1 .150.358

-1.586.878

-2.045.128

-2.520,592

-3.011.530

-3.520.389

-4.047.266

-4.593.048

-5.157.383

-5.736.998

-6.331.124

-6.959.7S7

-7.584.?29

-8.227.059

-8.888.059

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

783.834,96

822.033,24

822.033.24

843.639,42

866.679,13

882.245.97

905.6ô4,17

917.293.61

923.439,03

922.343,20

914.412,33

898.114,93

874.497,53

845.912.70

814.070,91

780.591,23

746.380,62

71 1.955,72

677.601,58

643.434,01

ô09.551,31

576.059,80

543.041,96

-9.560.491

-10.253.144

2037

2038

2039

-10.955.37/

-11.ô63.01 1

-'12.370.1 95

-13.071 .645

2041

2042

-13.771.848

-14.453.771

2043

2044

-1 5.1 13.513

-15.748.459

2045

2046

-16.357.310

-'t6.939.485

-17.494.810

-18.023.339

2047

2048

2049

2050

-18.525.218

-19.000.668

2051 -19.449.994

-19.873.567

RESULTADO
PREVIDENCTÁRIO

(c) = (a-b)

DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RECE]TAS
PREVIDENCIÁRIAS

(a)

-356.787

-382.940

-410.ô32

-436.520

-458.250

-475.464

-490.938

-508.859

-526.876

-545.783

-5ô4.334

765.791 -579.616

-594.126

-628.673

-624.932

-642.330

-661.000

-672.432

-702.?32

692.653

70?.634

-707.184

-701.450

-700.203

-681.923

-659.742

-634.946

-608.851

-582,175

-528.529

-555.325

-501.879

-449.327

-475.450

l§\ \-+zs.szs2052
(continua)

[tUMGíPP DE IAII

LEt DE DIBETFIZES OBÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEçÃO ATUABIAL DO RPPS

2019

-739.726

2028

2040





EECEITAS
PREVIDENCIÁBIAS

(a)

OESPE§AS
PREVIDEI{CIÁRIAS

(b)

RESULTADO
pnevroeHcúRto

(c) = (aà)

-398.243

-373.404

-302.300

-349.101

-325.384

-279.972

-258.443

-237 .7 51

-217.941

^199.020

-180.958

-163.815

-147.558

-',32.180

.117.748

-104.262

-91 .722

-80.137

-ô9.495

-51 .264

-43.281

-36.421

-30.465

-25.327

-20.954

-17.304

-14.271

0

1 12.325,01

105.318,96

98.464,51

91-n4,83

85.26,4,19

78.966,58

72.894,29

67.058,01

6't.470,53

56.133,94

51.039,54

46.204,15

41.618,93

37.281,47

33.210,87

29.407,13

25.870,27

22.602,76

19.601,21

16.865,23

14.207 ,38

12.207,38

10.272,71

510.56E,21

478.722.54

447.§5,94
417.158,34

387.564,50

358.938,98

331.337,69

304.809,15

279.411,52

255.154,28

231.997,90

210.018,86

189.176,94

169.461,23

150.958,49

133.668,70

1 17.592,15

102.739,83

89.096,41

76.660,'12

65.471 ,16

55.488,08

46.694,16

39.057,89

32.470,61

26.863,92

22.185,20

1 8.296,32

8.592,74

7.143,53

5.910,06

4.880,74

4.025,19-- .f
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

q
0

0

0

00

EXERCÍCrO

2053

2054

2055

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

contrn

SALDO FINANCEIBO
oo ExERcícto

(d) = (d Exercício
Anterlo0 + (c)

-20.271.810

-20.645.214

-20.994.315

-21 .319.699

-21.621.999

-21.901.971

-22.160.415

-22.398.166

-22.616.107

-22.815.127

-22.996.086

-23.'159.900

-23.307.458

-23.439.638

-23.557.386

-23.66'Í.647

-23.753.369

-23.833.506

-23.903.001

-23.962.796

-24.014.060

-24.057.341

-24.093.762

-24.'t24.227

-24.149.554

-24.170.508

-24_187.813

-24.202.OU

-24.202.O84

-24.292.084

-24.202.084

-24.202.084

-24.202.084

-24.202.084

-24.202.084

-24.202.084

-24.202.084

-24.202.084

-24.202.O84

Nota: Data da Avaliação: 31/121201ô - Data Base: 30hA2017

-24.202.084

2056

2074



Tabela 7 - Estimativa e CompensaÇáo da Renúncia de Receita

MUNICíPIO DE IATI

LEI DE DIHETRIZES OBÇAMENTÁBIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTTMATTVA E COMPENSAçÂO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2019

AMF - Dêmonstrativo Vlll F. Arl. 4! 2e, hoiso H$ milhares

TBIBI,JTO coilrPENSAçÃO

TOTAL

Nota;
Não são estimados valores, para renúncia de receita, Íelativos a eventual concessão de beneÍício
Íiscal, a serem concedidos nos têÍmos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal ê nos termos
dos arts. 49 e 50 deste Projeto de Lei de Diretrizes OrÇamentárias, devendo ser Íêito estudo de
impacto orçamentário-tinanceiÍo por ocasião da concessão do benefício, durante o exercício
Íêspêctivo.

HENÚNCIA DE
RECEITA PREVISTAMODALIDADE

SETOHES/
PROGRAMAS/
BENEFTCIÁRIO 2019 2020 2021

I



Tabele I - Mârqêm de Expensão das Despêsas Obrigatórias de CaÍáter Cônlinuado

MUNICíPIO DE IATI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÂO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2019

AMF' DemonstÍativo Vlll (LRF, Art. 4§ 2!, inciso V) HS milhaíês

EVENTOS ValoÍ Previsto para 2019

Aumento Permanente da Receita 8.815.349

TransÍerôncias Constitucionais
Transf arências ao FUNDEB

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita

Red Permanentê dê Des il)

em Brutâ ilt l+l

Saldo Utilizado na Mar BÍuta

Novas DOCC
Novas DOCC adas or PPP

em adeEx são de DOCC ilt-

3.813.500

5.001.850

400.000

5.401.850

5.31 1.81 1

0

0

90.039

Nota:
1 - As Despesas ObrigatóÍias dê CaráteÍ continuado, nos termos do art. '17 da LRF, no Município
do lati para 2019, decorrem do aumento do salário mínimo nacional.

2 - Foi considerado, para 2019, aumento de receita de até 7,25%, resultante dê projeção de inílação
de 4,25% e crescimento do PIB de 3,00% conforme notas explicativas
respectivas de projeçáo das Íeceitas.

stentes des tabelas

5.31 1 .81 1



RISCOS RSCAIS

Riscos Fiscais são possibilidades de ocorrências de eventos que venham a

impactar negativamente nas contas públicas.

ANEXO DE RISCOS RSCAIS

Visando buscar o compromisso com a implementação de um equilíbrio

orçamentário a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, estabelece que a Lei de

Diretrizes Orçamentárias contenha metas fiscais, para o exercício de 2019, foi

determinado pelo § 3" do aÊ.4o da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade

de registrar e avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as

contas públicas no momento da elaboração do orçamento e informar as providências

a ser tomadas pela Administração, caso os riscos se concretizem.

No exercício de 2019 podêrão vir a acontecer fatos que impliquem nos

seguintes riscos fiscais:

1. Não atingimento das metas de arrecadação de receitas em decorrência de:

a) Eventual redução do nível de atividade econômica do País, incluindo

redução do nível de arrecadação;

b) Flutuações na taxa de câmbio e/ou aumento da taxa de juros, que

tragam reflexos para a economia, implicando em aumento do custo do

serviço da dÍvida Ciuros e amortizaçôes);

c) Ocorrência de índices inflacionários diferentes daqueles previstos, que

venham a prejudicar as metas fiscais.

3. Incremento da dívida previdenciária, decorrente de levantamentos decenais

feitos pela fiscalização do INSS, que impliquem em novas confissões de dÍvida

administrativa.

4. Ocorrência de decisões judiciais que impliquem em despesas não previstas ou

orçadas em valor menor do que o montante imputado.

5. Baixo retomo da arrecadação da dívida ativa, no exercício de 2018, em

decorrência de resposta insatisfatória dos esforços

judiciais mais demoradas.

administrativos e demandas

O Futuro Corí$a Agorà
It{txo Dr rcot Flac^l! - lDorzoíe- afllxo t



T I
DE -1

O Futum

Caso venha a se concretizar os ricos fiscais que no âmbito da despesa quanto a

receita utilizar-se-á da conta de reserva de contingencias, conforme determina o art. 5

alínea b, inciso III da Lei 101 de 2000.

ANTONIO

I

ÀNEXO DE ttscô3 Ftac^ta - LDO/2oío- 
^ilEXO 

3

I


