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LEIN° 056/2017

Dispoe

sobre

as

Diretrizes

arcsmentsriss para o
exercicio de 2018 e da
outres providenciss.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso de suas
atnbuicoes legais conferidos pelo art. 64, incise II da Lei Orqanica
do Munidpio, faz saber que a Camara Municipal de Mucambo
aprovou e eu sanciono a presente Lei:
CAPITULO I

DAS DISPOSI�OES PRELIMINARES
Art. 1 ° - Ficam estabelecidas, em comprimento ao disposto no art. 165, § 2°,
da Constitulcao Federal, e da Lei Organica do Munidpio de Mucambo, Estado
do Ceara, as diretrizes gerais para a elaboracao dos orcarnentos do Munidpio
para o exerdcio de 2018, compreendendo:
I - as prioridades e as metas da adrnlntstracao pubuca municipal;
II - a estrutura e orqanizacao dos orcarnentos:
III - as diretrizes gerais para a elaboracao e execucao dos orcarnentos do
Munidpio e suas

atteracoes:

IV - as cisposlcoes relativas

a dfvida publlca

municipal;

V - as dtsposicoes relativas as despesas do Municfpio com pessoal e encargos
sociais;
VI - as disposicoes sobre alterac;6es na legislac;ao tributana do Munidpio para o
exercfcio correspondente;
VII - as dlsposicoes finais.
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CAPITULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA�AO PUBLICA
MUNICIPAL
Art. 2° - As prioridades e metas para o exerdcio financeiro de 2018,
especificadas de acordo com os macroobjetivos a serem estabelecidos no Plano
Plurianual 2018-2021, encontram-se detalhadas em anexo a Lei.

CAPITULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZA�AO DOS OR�AMENTOS
Art. 3° - Para efeito desta lei, entende-se por:
I - Programa, o instrumento de orqanizacao da ac;ao governamental visando

a

concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no piano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de proqrarnacao para alcancar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo
contf nuo e permanente, das quais resulta um produto necessario

a manutencao

da ac;ao de governo;
III - Projeto, um instrumento de proqrarnacao para alcanc;ar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansao ou aperfeicoamento da
ac;ao de governo;
IV -

operacao especial, as despesas que nao contribuem para a manutencao

das acoes de governo, das quais nae resulta um produto, nao geram
contraprestacao direta sob a forma de bens ou services,

§ 1°

-

Cada programa ldentitlcara as acoes necessarias para atingir os seus

objetivos,

sob a forma

de atividades,

projetos e operacoes especiais,
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especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades

orcamentarias responsaveis pela reanzacao da ac;ao.

§ 2° - Cada atividade, projeto e operacao especial identificara a funcao e a
subfuncao as quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria no
42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do Orc;amento e Gestao,

§ 3° - As categorias de proqrarnacao de que trata esta Lei serao identificadas
no proieto de lei orcamentaria por programas, atividades, projetos ou
operacoes especiais.
Art. 4° - Os orc;amentos fiscais e da seguridade social cornpreenderao a

proqramacao dos orqaos do Munidpio, suas autarquias, fundos especiais,
fundac;6es, empresas pubucas e sociedade de economia mista em que o
munidpio detenha ou vier a detera maioria do capital social com direito a voto.

Art.

so - 0

projeto de lei orcarnentaria anual sera encaminhado ao Poder

Legislative, conforme estabelecido na Lei Orqanica do Municipio, e no artigo 22,
seus incises e paraqrato unico, da Lein° 4.320, de 17 de marco de 1964 e sera
composto de:
I - texto da lei;
II - consolidacao dos quadros orcarnentanos:
III - anexos dos orcarnentos fiscals e da seguridade social, discriminando a
receita ea despesa na forma definitiva desta lei;
IV - anexo do orcarnento de investimento das empresas;
V - discrimlnacao da legislac;ao da receita e da despesa, referente aos
orc;amentos fiscais e da seguridade social.
§ 1
Inteqrarao a consolidacao dos quadros orcarnentanos a que se refere o

°-

inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22,
incise

III,

IV,

e

paraqrafo

unico

da

Lei

n°

4.320/64,

os

seguintes

demonstratives:
I - do resumo da estimativa da receita total do Munidpio, por categoria

econorntca e segundo a origem dos recursos;
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II - do resumo da estimativa da receita total do Munidpio, por rubrica e
categoria econ6mica e segundo a origem dos recurses;
III - da fixac;ao da despesa do Munidpio por fun<;;ao e segundo a origem dos
recursos;
IV - da fixac;ao da despesa do Munidpio por poderes e 6rgaos e segundo a
origem dos recursos;
V - da receita arrecadada nos tres ultimas exerdcios anteriores aquele em que
se elaborou a proposta;
VI - da receita prevista para o exerdcio em que se elabora a proposta;
VII - da receita prevista para o exerdcio a que se refere

a proposta;

VIII - da despesa realizada no exerdcio imediatamente anterior;
IX - da despesa fixada para o exerdcio a que se elabora a proposta;
X - da despesa fixada para o exerdcio a que se refere

a proposta;

XI - da estimativa da receita dos orcarnentos fiscais e da seguridade social,
isolada e conjuntamente, por categoria eccnornica e origem dos recurses;
XII - do resume geral da despesa dos orcarnentos fiscais e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, por categoria econornica, segundo a origem
dos recurses;
XIII - das despesas e receitas dos orcamentos fiscais e da seguridade social,
isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintetrca, evidenciando o deficit
ou superavit corrente total de cada um dos orcarnentos:
XIV - da contnbuicao da receita e da despesa por func;ao de governo dos
orc;amentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

xv - da

aphcacao dos recurses na rnanutencao e desenvolvimento do ensino

nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394/96, por 6rgao,
detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa;
XVI - de aplicacao dos recurses referentes ao Fundo de Manutenc;ao do Ensino
Basico - FUNDEB, na forma da leqislacao que disp6e sabre o assunto;
XVII - do quadro geral da receita dos orcarnentos fiscals e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;
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XVIII - da descricso sucinta, para cada unidade administrativa, de suas
principais finalidades com a respectiva legislac;ao;
XIX - da aplicacao dos recursos de que trata a Emenda Constitucional n° 25;
XX - da receita corrente lfquida com base no art. 1 °, paraqrafo 1 o, inciso IV da
Lei Complementar n° 101/2000;
XXI - da apncacao dos recursos reservados

a

saude de que trata a Emenda

Constitucional no 29.

Art. 6° - Na Lei Orcamentarta Anual, que apresentara conjuntamente a
proqrarnacao dos orc;amentos fiscais e da seguridade social, em consonancra
com os dispositivos da portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Minlsterio do
Orc;amento e Gestao e da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de
2001, a discriminacao da despesa por categoria de proqrarnacao, e atendera
tambern o disposto na Portaria STN n° 437/2012, indicando-se, para uma, no
seu menor nfvel de detalhamento:
I - 0 on;amento a que pertence;
II - o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte ctassflcacao:
a) DESPESAS CORRENTES: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da
Dfvida; Outras Despesas Correntes.
b) DESPESAS

DE

CAPITAL:

Investimentos;

Inversoes

Financeiras;

Amortizacao e Refinanciamento da Dfvida; Outras Despesas de Capital.
CAPITULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORA<;AO E EXECU<;AO DOS OR<;AMENTOS
DO MUNICIPIO

Art. 7° - O Projeto de Lei Orcamentarla do Munidpio de Mucambo, relativo ao
exerdcio de 2018, deve assegurar o controle social e a transparencia na
execucao do orc;amento:
I - o prindpio do controle social implica assegurar a todo cidadao a participacao
na elaboracao e no acompanhamento do orc;amento;
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II - o prindpio de transparencia implica alern da observacao do prindpio
constitucional da publicidade, a utilizac;ao dos meios disponfveis para garantir o
efetivo acesso dos municipios as intorrnacoes relativas ao orcarnento.

Art. 8° - Sera assegurada aos odadaos a parttctpacao no processo de
elaboracao e ftscalizacao do orcarnento, atraves da definic;ao das prioridades de
investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9° - A estimativa da receita ea fixac;ao da despesa, constantes do Projeto

de Lei Orcarnentarla serao elaboradas a precos correntes do exerdcio a que se
refere.

Art 10 - A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da lei

orcarnentana serao orientadas no sentido de alcanc;ar superavit pnrnarlo
necessario a garantir uma trajet6ria de solidez financeira da adrninistracao
municipal.

Art. 11 - Na hip6tese de ocorrencia das drcunstancias estabelecidas no caput
do art. go, e no inciso 2 do § 1

°

do art.31, todos da Lei Complementar n°

101/2000, o Poder Executive e o Poder Legislativo procederao
limitac;ao de

empenho

e de

rnovirnentacao financeira

a

respectiva

podendo definir

percentuais espedficos para o conjunto de projetos, atividades e operacoes
especiais.

§ 1°

-

exclui do caput desse Artigo as despesas que constituem obriqacdes

constitucionais e legais do rnunicipio e as despesas destinadas ao pagamento
dos services da dfvida.

§ 20 - no caso de limitac;ao de empenhos e de rnovlmentacao financeira de que
trata

caput

deste

artigo,

buscar-se-a

hierarquizadas:
I - com pessoal e encargos patronais;

preservar

as

despesas

abaixo
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II - com a conservacso do patrim6nio pubnco, conforme preve o disposto no
artigo 45 da Lei Complementar no 101/2002;

§ 3° - na hip6tese de ocorrencla do disposto no caput deste artigo o Poder
Executivo comunicara ao Poder Legislativo o montante que lhe cabera tornar
indisponfvel para empenho e rnovirnentacao financeira.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alteracoes e
adequacoes de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de
despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eflcienda e eflcaoa
ao poder publlco municipal.

Art. 13 - As aoequacoes orcamentarias que se fizerem necessarias. no
transcurso do exerdcio financeiro de 2018, poderao ser ajustadas, nos ditames
do Artigo n° 43 da Lei n° 4.320/64, ate o valor previsto para as despesas de
2018, por ato do executivo, e do legislativo nas suas dotacoes orcamentarias, e
dependera da extstencia de recursos disponiveis para a despesa e sera
precedida de justificativa do cancelamento e do reforc;o dos valores inicialmente
fixados na Lei Orcernentaria.

Art. 14 - Na proqramacao das despesas nao poderao ser fixadas despesas,
sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 15 - Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta Lei, ou
as de creditos adicionais, somente incluirao novos projetos e despesas
obrigat6rias de durac;ao continuadas a cargo da Administrac;ao Direta, das
autarquias, dos fundos especiais, tundacoes, empresas publicas e sociedades
de economia mista se:
I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em
andamento;
II - estiverem preservados os recursos necessarios

a

patrim6nio pubtico:
III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

conservacao do
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IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recurses federais,
estaduais ou de operacoes de creditos, com objetivo de concluir etapas de uma
ac;ao municipal.

Art. 16 -

E

vedada a inclusao, na lei orcamentaria e em seus creditos

orc;amentais, de quaisquer recursos do Munidpio, inclusive das receitas pr6prias
das entidades mencionadas no artigo

15, para clubes, associac;6es de

servidores e de dotacoes a titulo de subvencoes sociais, ressalvadas aquelas
destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza
continuada de atendimento direto ao publico nas areas de asststencia social,

saude, educacao, cultura, esporte, fomento de emprego e renda ou que
estejam registradas no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS.

§ 1

°-

para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no caput, a

entidades privadas sem fins lucrativos deverao apresentar declaracao de
funcionamento regular nos ultimas dois anos, emitida no exerdcio 2018 e
comprovante de regularidade do mandate da sua diretoria.

§ 2° - as entidades privadas beneficiadas com recurses publicos municipais, a
qualquer tftulo, subrneter-se-ao

a fiscallzacao do Peder Pubhco com a finalidade

de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberao os
recurses.

§ 3° - sem prejufzo da observance das condicdes estabelecidas neste artigo, a

mciusao de dotacoes na Lei Orcarnentarta e sua execucao, dependerao ainda
de:
I - pubucacso, pelo Poder Executive, de normas a serem observadas na
concessao de auxilio, prevendo-se clausula de reversao no caso de desvio de
finalidade;
II - ldentiflcacao do benefloario e do valor transferido no respective convenio,

§ 4° a concessao de beneficio de que trata o caput deste artigo devera estar
definida em lei espedfica.
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Art. 17 - A inclusao na Lei Orcarnentaria Anual, de transferencla de recursos
para o custeio de despesas de outros entes da Federacao somente podera
ocorrer em situac;6es que envolvam claramente o atendimento de interesses
locais, atendidos os dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar
n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18 - As receitas pr6prias das entidades mencionadas no artigo 15 serao
programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e
encargos sociais, juros, encargos e

amortizacao

de divides, contrapartida de

financiamentos e outras despesas de manutencao.

Art. 19 - A Lei orcarnentana somente conternplara
com

ouracao

dotacao

para investimentos

superior a um exerdcio financeiro se o mesmo estiver contido no

Plano de Plurianual ou em lei que autorize sua inclusao.

Art. 20 - A Lei Orcamentaria contera dotacao para reserva de continqencia,
constitufda exclusivamente com recursos do orc;amento fiscal, no valor ate 1 %
( um por cento) da receita corrente lfquida prevista para o exerdcio de passives
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPITULO V

DAS DISPOSI<;OES RELATIVAS

A DiVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Art. 21 - A Lei Orcarnentaria qarantlra recursos para pagamento da despesa
decorrente de debitos refinanciados, inclusive com a previdencia social.

Art. 22 - O projeto de Lei Orcamentaria pooera incluir, na cornposicao da
receita total do Munidpio, recursos provenientes de operacoes de credito,
respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constltuicao
Federal.
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Paragrafo (mico - A Lei Orcarnentana Anual devera center demonstratives
especificando, por operacso de credlto, as dotacoes a nfvel de projetos e
atividades financiados por estes recursos.

Art. 23 - A Lei Orcamentana podera autorizar a realizacao de operacoes de
credito por antecipacao de receita, desde que observado o disposto no art. 38,
da Lei Complementar no 101/2000.

CAPITULO VI

DAS DISPOSI<;OES RELATIVAS As DESPESAS DO MUNICIPIO COM
PESSOALEENCARGOS

Art. 24 - No exercfcio financeiro de 2018, as despesas com pessoal dos
Poderes Executive e Legislative observarao as disposic;6es contidas nos artigos

18, 19, 20, da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 25 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos
no art. 19 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a acocao das
medidas de que tratam os paraqrafos 30 e 40 do art. 169 da Constttulcao
Federal preservara servidores das Areas de sauce, eoucacao e asslstencia
social.

Art. 26 - Se a despesa de pessoal atingir o nfvel de que trata o paraqrato
{mica do art. 22 da Lei Complementar n° 101, de 40 de maio de 2000, a
contratacao de hara extra fica restrita a necessidades emergenciais das areas
de saude e saneamento.
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CAPITULO VII

DAS DISPOSI<;OES SOBRE A RECEITA E ALTERA<;OES NA LEGISLA<;AO
TRI BUT ARIA
Art. 27 - A estimativa da receita levara em constderacao, adicionalmente, o
impacto de altera<;ao na legisla<;ao tributaria, observadas a capacidade

econornlca do contribuinte ea justa dtstrtbulcso de renda.

§ 1°

- Com o objetivo de estimular o desenvolvimento economlco e cultural do

Munidpio, o Poder Executivo podera encaminhar projetos de lei de incentivo ou
beneffcios de natureza trtbutaria, cuja renuncia de receita pocera alcancar os
montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, ja considerados do
resultado prirnario.
§2° - A parcela de receita orcamentarla prevista no caput deste artigo, que
decorrer de proposta de alteracoes na legisla<;ao trlbutaria, ainda em

a

tranutacao, quando do envio do projeto de Lei Orcarnentaria Anual

Camara

de Vereadores podera ser identificada, discriminando-se as despesas cuja
execucao

ficara

condicionada

a

aprovacao

das

respectivas

alteracoes

legislativas.

CAPT TULO VIII
DAS DISPOSI<;OES FINAIS

Art. 28 -

E

vedado consignar na Lei Orcarnentaria credtto com finalidade

imprecisa ou com dotacao ilimitada.

Art. 29 - 0 Poder Executivo realtzara estudos visando a defintcao de sistema
de controle de custos e avalracao de resultados das acoes de governo.

Paraqrafo unico - A alocacao de recursos na Lei Orcarnentaria Anual sera
feita diretamente

a

unidade orcarnentana responsavel pela sua execucao, de
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modo a evidenciar o custo das acoes e propiciar a correta avanacao dos
resultados.

Art. 30 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000,
entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas cujo valor
nao ultrapasse, para bens e servicos, os limites dos incisos I e II do art. 24 da
Lei 8.666/1993.

Art. 31 - Ate trinta dias ap6s a pubhcacao dos orcarnentos, o Poder Executive

estabelecera, atraves de Decreto, a Proqrarnacao Financeira e o Cronograma de
Execuc;ao Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8° da Lei
Complementar n.0 101/2000.

Art. 32 - 0 Poder Executive podera encaminhar mensagem ao Poder
Legislativo para propor modiflcacoes na lei do Plano Plurianual, as Diretrizes
Orcarnentarlas, ao Orc;amento Anual e aos Creditos Adicionais.

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as

dlsposlcoes em contrarlo.

........

PA�O DA PREFEIT

MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 08 de Maio de 2017.

- Prefeito Municipal -
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Anexo I - Prioridades e Metas

Com base nas demandas da sociedade encaminhadas atraves de
documentos e propostas e no contato direto com as liderarn;;as cornunttarias, as
acoes pubucas serao desenvolvidas a partir de prioridades estabelecidas pela
aornlnlstracao,

-

de acordo com o grau

de coerencia apresentado pelas

comunidades, os compromissos da Prefeitura e a capacidade de gastos do
erario.

Nesse sentido, ficou determinada uma ordem de prioridades, onde os
setores sociais seriam os de maior grau de preocupacao, sem esquecer, no
entanto, as obras de lnfra-estrutura e a melhoria administrativa da Prefeitura.

Educac;ao:

As acoes junto ao setor de educacao estao sendo orientadas para duas
linhas centrais:

a) a arnptiacao do nurnero de matrfculas;
b) a melhoria da qualidade do ensino.

Quanto as matrfculas, a reducao do deficit ocorrera com o aumento do
nurnero de salas e de professores, bem como com a arnpuacao da rede escolar
ate as localidades mais carentes, onde nao existe equipamento ou que esteja
em estado precario, requerendo recuperacao.

Simultaneamente, o ensino deve passar por uma analise que leva a
melhoria

do

currfculo,

das

razces de cornpetencla,

da

reciclagem dos

professores e de melhores condlcoes de trabalho, consolidando um sistema
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educacional que evite o desperdfcio e forme jovens para o exercfcio da
cidadania.

Nesse sentido, cabe salientar o papel que significa o desempenho do
Fundo Municipal do Ensino Basico - FUNDEB, que tern proprctado a melhoria
das condicoes de vida do professor das escolas municipais, cuja dedicacao

e de

suma lmportancia para o fortalecimento da educacao no Munidpio.

Saude e Saneamento:

O trabalho a ser executado pela saude passa, diretamente, pela
questao da rnuructpallzacao do setor, com a Prefeitura adequando-se as novas
possibilidades das Unidades de Saude e dos equipamentos, no sentido de
elevar a capacidade de atendimento a populacao.

O sistema Municipal de Saude deve ser capaz o suficiente para atender
as demandas com a arnpnacao da Rede de Postos de sauce e a melhoria do
atendimento com a contratacao de profissionais do setor para operadonallzacao
dos trabalhos.

Sera da maior relevance, equacionar problemas de sauce com a
reducao do numero de casos de doenc;as, com a execucao do programa de
obras de saneamento, com a neqociacao de recursos para a rede de
esgotamento sanitario e a elevacao da capacidade de abastecimento d'aqua do
municf pio, dando continuidade a ac;ao que esta se desenvolvendo na Sede e
Zona Rural.

Emprego e Renda:

M
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No campo da prornocao social, as acoes estarao voltadas para a gerac;ao de

emprego e renda, com programas de atividades produtivas, de acordo com a
experiencia e o conhecimento das famflias.

A Prefeitura deve oferecer os meios para que as pessoas gerem seus
pr6prios meios de sobrevivenda, seja atraves de pequenos neg6cios de

cornercanzacao, de artesanato, de pequenas industrtas ou de conreccoes
caseiras, havendo a possibilidade de financiamento dos proprios instrumentos
de trabalho.

Habita�ao e Urbanismo:
Na area habitacional, as acoes a serem desenvolvidas conternplarao os
segmentos sociais mais carentes, atraves da construcao de moradias em
regime de rnutirao e da execucao do programa de lotes urbanizados,
envolvendo as familias e associacoes no processo de construcao e controle de
obras.

Ac;oes

proqramaticas

serao

dirigidas

aos

nucleos

urbanos,

beneficiando-os com os services publicos de limpeza e saneamento basico,
objetivando elevar o paorao de urbanizacao e a qualidade de vida nessas areas.

Cultura, Meio Ambiente e Turismo:
As acoes a serem desenvolvidas por estas areas deverao estar
direcionadas para o amplo aproveitamento destas vantagens comparativas do
Munidpio e da reqiao,

Para tal, a ideia que permeia a polftica para estas areas compreende,
alern do investimento da Prefeitura e, pela dirnensao das acoes a serem
desenvolvidas e o interesse comum dos munidpios da regiao, a necessidade
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tarnbern do engajamento de outros munidpios circunvizinhos na busca por
recursos para elevar a amplitude dos neg6cios a serem realizados, beneficiando
a todos indistintamente, reduzindo custos e aumentando as oportunidades de
apoio a investidores, de modo que a cultura, o meio ambiente e o turismo
sejam encarados, compondo um mesmo quadro de a<;ao governamental.

Na area da cultura, o munidpio deve investir basicamente na
organizac;ao de festas populares e na prornocao de eventos que aliem a difusao
da arte e da cnacao de forma que a divulqacao do nome do munidpio conste
no cenarlo estadual como referenda.

Com referencia ao meio ambiente, salta aos olhos a necessidade
objetiva do controle das ocupacoes dos pontos potencialmente exploraveis,
preservando o habitat natural e criando conoicoes legais para que o munidpio
possa exercer, de forma efetiva, a fiscalizacao.

No campo do turismo,

e fundamental que se unifiquem as polfticas da

regiao, ensejando a que os visitantes tenham mais alternativas de permanencia
e possam ser os principais divulgadores da beleza natural do munidpio.

-

As acoes, neste sentido, estarao voltadas principalmente para a

consondacao da infra-estrutura turfstica regional e a prornocao das raz6es que
estimulem

a vinda de visitantes para o municfpio.

Administra�ao e Finan�as:

Devera ser especialmente contemplado o processo de reforma e
rnodernlzacao administrativa, de modo a reduzir o custo operacional da
maqulna, otimizando a aplicacao dos recurses financeiros em projetos de
interesse social.
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A administracao das financas municipais estara caracterizada pela
irnplantacao de programa de justlca fiscal e pelo rigor na aplicacao dos recursos
arrecadados.
Mediante o estfmulo ao uso da informatice, serao modernizados os
sistemas de arrecadacao e fiscaltzacao e agilizadas a cobranca dos debttos
inscritos na dfvida ativa.
A raclonallzacao administrativa nas areas de prestacao de services,

admintstracao de pessoal e adrninistracao de materiais impoe-se como condlcao
para apllcacao eficiente dos recursos oublicos.
Atendendo as necessidades objetivas de controle dos pr6prios
municipais

a

area da adrninistracao patrimonial, a Prefeitura devera cadastrar e

implantar um moderno sistema de qerencra de todos os bens m6veis e im6veis
do Munidpio.

.,
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RESULTADO PRIMARIO EM 2016
DISCRIMINA<;AO

:\6

Receita Total

(·, ,,p:1c.:i,;;lles Finance1ras
,·) Opc1a<;Oes de Crca110

--·-

R[ALIZADA 1RSJ

-

4,, 49,

320

i!-J Pecenas de Anenacao oe Anvos

RECEITA FISCAL (I}
Despesa Total

;ss J3 I
.

-

I·) Amornzacao de Empresumos
(-) Oecucoes para o FUNDEB

,86

3 863.848,77

32 2J6 880 76
37 870 413.28

·) luros e Encargos da Div.ca

.:i

376 90

161.368 62

t·) Amort1zac,ao da Divida

.

(·l Concessao de E.mpresltnos
1-1 Trtulos de Capital Ja in:egrahzados
DESPESA FISCAL (II)

37

RESUL TAOO PRIMARIO (I· II}

(5 467 ,Oi',00)

/(J.:l

667 76

r-i

RESULT ADO NOMINAL EM 2016

DISCRIMINA<;AO
Oivida Fundada
(exceto divroa -oire e, mcaoes da n .esrna eslera
govcrnamerilal, conforrne cetermma o § 2° do art 1" da
Resc,1�ic;:a, ··' ,�.1200• co Scnado Federal)
(+) Precatonos crnitidos a partir de 05.05.2000.
inclurdos no orc;:amcnto e nao pagos
L:_L Operacoas de credito
tC:011 : r,;1, inferior a J,J1e "lescs que lenham consraoo
corno •ece1las no orcameuto)
-----·
Divrda Consolidada
(·) Total do Ativo Disponivcl
(caixa, bancos e aplicacoes financciras)'
{·) Havercs Financeiros
�·�dort:s diversos)"
(-) Restos a Pagar Nao Proccssados'
,,.
Divida Consolidada Liquida
{+) Rcce,tas de Privatizacoas
{-) Passives Reconhecidos (parcelamento de divida
INSS, FG TS, PIS/PASEP e outras)
""•'Jida Fiscal Llquida

j

:::!"•da

Fiscal Liquida Do Ano Anterior
RESUL TADO NOMINAL

-.:
2016

I

3 228 482,78

.

3.228 482.78

3 395 ,181,04
216 615 38
(833 61<: 14)

3.228 482.78
\4 112 096,92)

(3 366 539,13)
(I 329 302,84)

r

--

- DEMONSTRATIVO DA oiVIDA FLUTUANTE'DE RESTO$ A PAGAR · .

E:;pec1'.1ca<;ao dos Restos a Paqar (Conscil'idados)

.

'
Valor RS

•

I

.

.

Pestos a Paqar lnscntos em Exercicios Ante-tores
\-) Restos a Pagar Ounaoos nesre Exercicio
(·J Cnncetarnento e Prescncces de Restos a
Pagar ocorr.ocs no Exerclcro

'3 ars <!64 92

t • l lnscricso de Restos a Pagar no exerclcio

4 194 7S?,S5

( ) Restos 8 Pagar Nllo Processados
(=) Olvida Flutuante Restos a Pagar

..

H Disporubihdades Imanceiras
(=) Oivida Fluluanle relacionada com os Restos a
Pagar
Receita Corrente Liquida RCL
'
Reprcsentacao na RCL

.

..

I 11? 964 23

.

.

'

6.900.283.54
3 895 481,04

' t

.,

3 004 802,50
3,: 067 195 10

8,82"/.

