
LEI MUNICIPAL N° 14812013. 	 QUIXELO, 01 DE JULHO DE 2013 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2014 E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS- 

A 
Prefeita Municipal de Quixe!ô-CE, no uso das suas atribuições que lhes são 

conferidas pela Lei Orgânica do Municipio 

i: ç  saber que a Câmara Munftipal aprovou e  qu. Maria de Eàtirna Araújo, sanciono e promulgo a seguinte Lei; 

IflSFOSICÔES ?RELIMNARES 

Art. 10 
- São esta Jecidas as diretrizes orçmentas do Município de Quixelõ CE, 

Para o exerciçio de 2014, em cumprimento ao disposto rio artISS, § 21, da Constituição, 
às normas e lab Iecidaa pela Lei 4320, de 17 de março de 1964, e suas 24eraç4es na 
Lei Complementar n9  101, de 04 de maio de 2000 e na Lei Orgãnica do Municio, 
compreendendo: 

1— as metas e prioridades da Administração Pública MunicipaF; 
II— as diretrizes e estrutura organizacJoI para elaboração da Lei cio Orçamento Anual III— as dispoaiçõe relativas M despesas do municlpio com pessoal e encargos sociais-' 
IV—  

as diretrizes para execução e Iímitaçâo dos orçamentos do MunicFpio 
as disposies relativas à dívida público municipal: 

VI— as disposições sobre alterações na legislação tributária; 
VII— as disposições gerais. 

ÇAPflULO 1 

DAS METAS E P'RIORDADES DA ADMINSTRACAO PÚBLICA MtNCIPAL 

Art. 2 
- As prioridades e as metas para o exrcJcio financeiro de 2014 estão 

especificadas no anexo 1 que integra a presente Lei, cujo os investimentos serão 
contemplados nas diretrizes do Plano plurianual (PPA), para o quadnêrno 2014 a 2017, 
a ser encaminhado ao Poder Legislativo até 31 de agosto de 2o13 

Parágrafo Único —A Lei Orçamentrja no conslgrparà dotação para investirnent com 
durao superior a um exercicio financeiro que não esteja previsto no Plano Plurianual 
ou em Lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 10 do art 167 da Constituição da República Federativa do Brasil, 
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PirnuI para o quadrnio 2014/2017 e da Lei Orçamerria Anual, que cantarão com 
a participação de entidades dos movimentos sociais, em conformidade com o disposto 
no parágrafo niço do ari. 48 da Lei Complementar r° 101. de 2000. 

§ 311 - As estimativas de receitas, serão feitas com a observànçía estrita das normas 
técnicas e legas e considerarão os efeitos das alterações na legislação da variaçn dois 
índices de preços, do panorama económico ou de qualquer outro fator relevante. 

- As estimativas das despesas obrigatórias de que traia os anexos desta Lei 
dever 	adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação aplicável O 

comportamento das despesas em anos recentes, os efeitos decorrentes de decisões 
judiciais e o nível de endividamento do município,. 

ArL 5 - A coleta de dados das propostas orçamentárias dob órgãos, Entictdes e 
Fundas do Poder Executivo. o sou processamento e a sua consolidação nQ Projeto de 
Lei do Orçamento Anual para 2014, bem como suas aQerações e as modificações nos 
quadros de detalhamento da despesa, serão feitos por meio de sistema integrado de 
gestão admuiistrativa, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças. 

Parágrafo Único - Os relatõrios que oonsoidam a Proposta Orçamentária dós órgãos, 
Entidades e Fundos do Poder Executivo deverão ser encarninhados e protocolados na 
Secretaria de Admnistraçao e Finanças, devidamente validadas por seu titular, até 01 
de setembro de 2013. 

Art. 6° - A Lei do Orçamento Anual abrangerâ os orçame.flos fiscal e da seurdade 
social referentes aos órgãos d o Poder Executivo e Legislativo, seus ftrndos, autarquias. 
Fundações nstituftfas e mantidas pelo Poder Público, 

Art. 'P - A Proposta Orçamentária do Poder Legislalivo deverá ser elaborada na forma 
e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as 
matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares. devendo ser 
encarrnhda ao Poder Execijliyo para ajuste e consolidação cio Projeto de Lei do 
Orçamento Anual até o dia 31 de agasto de 2013, obseriados os limites fixados no Art. 
29-A da Constituição Federal. 

At. 80 - A Li do Orçamento Anual conterá reserva da contingência em montante 
equivalente até o ilmite de 04 (quatro) por cento da receita corrente liquida RCL 
apurada no RREO do 41  bimestre de 2013, que será destinada a atender aos passivos 
contingentes e outros riscos. eventos fiscais imprevistos, conforme inciso III, do art. 5 
da LC n 101, de 2000. e ainda contirapartidas para convènios firmados e não previstos 
na proposta inicial. 

Parágrafo Único - Para efeito desta Lei, consideram-se passivos contingentes e 
ç)ulros riscos e eventos fiscais imprevistos a defidência de saldos orçamentários para o 
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pagamento de despesas vinculadas à pessoal e encargos sociais. juros e ençaros da 
dívida, amortização da divida contratados e Precatórios judiciais, cuja deficiência das 
dotações iniciais se deram por Conta de faleires imprevistos, como aumento do salàrio 
mnimo aumento do piso nacional salarial, dentre outros, ficando o Chefe do Poder 
Executivo autorizado a suplementar referidas dotações, utilizando como fonte de 
recurso a anulação cia saldos orçamentários da Reserva de Contingência. 

Art. 9 	Para crn1prmento das metas estabelecidas, sempre que necessário,, em razão 
dos efeitos da economia nacional ou catástrofes de abrangncia ilimitada ou decorrentes 
'e mudança de legislação, o Poder Executivo adaptará as receitas e as despesas da 
LOA 2014 da seguinte forma; 

1 - alterando a estrutura organizacional ou a competência legal ou regimental de &gãos, 
entidades e fundos do Poder Executivo, 
II incorporando receitas não previstas. 
III - não realizando despesas previstas. 

Ari ID O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a: 

Realizar operações de crcfito alé o limite estabelecido pela legislação em vigor; 
II— Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (SETENTA POR 
CENTO) do orçamento das despesas, nos termos da legislação,  vigente; 
III— Transpor, r€manejar ou transferir recursos, dentro de urna mesma categoria de 
programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 187. 
da Constituição Federal- 
IV - Contirrgenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os 
recursos prevãsto& 

Art 11 - Não poderão ser fkadas despesas em desacordo com os dilamnes desta Lei e 
sem que estejam definidas as fontes de recursos disponíveis. 

Art. 12 - É vedada a inclusão, na Lei do Orçamento Anual e em seus créditos 
adicionais, de dotações a titula de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas 
a entidades pnvadas sem rins lucrativos, que desenvolvam e atividades de natureza 
continuada e preencham urna das seguintes condições: 

1— prestem atendimento direto ao p'bPco nas áreas de: auistència social, Saúde 
educação, esporte, cultura, turismo e lazer. 
II— sejam vinculadas a crgamnsmos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial -  
111— atendam ao disposto nos artigo 204 e 217 da Constituição Federal, no ar-ligo 61 do 
Ato das DiposiçOes Constitucionais Transft&ias. 

§ 10 - Para habilitam-se ao recebimento de subvenç.Ões sociais- a entidade privada sem 
fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular e comprovantes 
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de regularidade do mandato de sua diretoria, bem corno o previsto no ait 116 da lei 
6693, especialmente com relação à regularidade Fiscal exigida pela Constituição da 

República, em seu art. 195, § lâ e a lei 866V93, art 116 dc art, 29. 

§ 2 - As entidades pJivacias beneficiadas com recursos públicos, a qualquer tílulo, 
submeter-se-ão à liscalizaçâo dos Poderes Executivo e LeisIativo Municipal com a 
finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para es quais receberam es 
recursos, atendendo o exigido rio art- 16 e seu par.àgrao, da lei 4320164, 

30  - Ë vedada a destinaçáo de recursos públicos para instituições ou entidades 
privadas que no prestem contas da última subvenção recebida no prazo fixado no 
convénio. 

Seço II 

Do Estrutura organização Dos Orçamentos 

Art. 13 - O Projeto da LOA 2014 que o Poder Executivo encarninar a Câmara 
Municipal será constituído de: 

1—Texto da Lei: 
II Quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados no 
art. 22, inciso III, do Lei n 4320, de 1964, conforme Anexo desta Lei; 
III —Anexo dos Orçamentos Fiscal` e da Seguridade Social, contendo: 

a) Receitas, discriminadas por natureza, identificando a fonte de recurso correspondente 
a cada cota parte de natureza de receita, o Orçamente a que pertence e a sua natureza 
financeira ou primária observada o disposto no ar-t. 6'1  dá Lei n°4320, de 113j4; 
b) Despesas, discriminadas na forma prevista no art. 511  e nos demais dioõitívs 
pertinentes desta Lei; 
IV - Discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos Orçamentas 
Fiscal e da Seguridade Social; 

Parágrafo Único - Os quadros orçamentrios consolidados e as informaçôes 
complementares exigidos por esta Lei identificarão, logo abaixo do respectivo titulo, o 
dispositivo legal a que se referem 

Art. 14 - Os orçamenos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por 
unidade orçamerflá -is, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, 
com suas respectivas dotações especificando a esfera orçamentária, a fonte de 
recursos e os grupos de despesa conforme a seguir discriminados: 
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Despesas Correntes 
- Pessoa] e Encargos Socii 
-Juros e Encargos da Divida 

Outras Despesas Correntes 

Despesas de CapJ!aÍ 
- Inve5Iirflenos 
- Inversões Financeiras 

Amortização da Divida 

Art. 15 A estrutura do Projeto de Lei do Orçanlerito Anual deverá identificar a receita 
por origem e unidade orçamentária e a despesa, por função, uh - função, programa de 
governo, ação. fonte de recursos e esfera orçamentária, 

§ 
10 - Os prgramas, para atingir os seus ribietivos, se desdobram em ações  

orçamentárias. 

§ 
20 	As ações, agrupadas por unidade orçamentaria, oomnpreeridern atvdades, 

projetos e operações especiais. 

§ 30 - As ações orçarnentârtas ctadas no parágrafo,  anterior, de acordo corri a finalidade 
do gasto, serão classificadas como: 

1 ativdades de pessoal e encargos sociais; 
li - atividades de manutenção administrativa; 
111 —outras atividades de caráter obriatõriõ 
.V —atividades finalisticas; 
V - projetos. 

Art. 16 - As fontes de recursos jue corresponderem ás receitas provenientes da 
concessão e permissão de serviços públicos constarãn da Lei Or ameiitária Anual core 
côdipo próprio qie as idnlifique 

Art 17 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma 
e com o detalhamento estabelecido para o projeto de Lei Orçantentria Anual. 

Art. 18 - A Lei do Orçamento Anual incluirá ainda, dentre outros, os seguintes 
demonstrativos:  

Divida Fundada; 
II - das receitas e das despesas do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade 
social, bem corno do conjunto dos dois orçamentes, que obedecerá ao previsto rio ai-t. 
20, § 111  da Lei Federal ri°, 4320 de 1954; 
III —da despesa por funções: 
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IV - da apIicaço dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino 
V ria aplicação dos recursos destinados 	ações e serviços públicos de saúde; 
VI - da despesa, por fonte de recursos, para cada árgão, entidade e fundo; 
Vil - da consolidação das despesas por projetos, atividades e operações especiais, por 
ordem numrica: 
Vifi - da despesa por prograrrie; 
IX - dos projetos e atividades finalisfims consolidados; 
X - da compatibilidade das metas da programação dos orçanientos programadas nos 
orçamentes com os objetivos e as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, 
de acordo corri o inciso 1, art. 5 de Li Complementar Federal NI,  101, de 2000. 

Seção III - 

Das Diretrizes específicas para a Elaboração do Orçamento da Seguridade Social 

Art. 19 - O orçamento da seguridade social cornpreenderã as dotações destinadas e 
atender as ações de saúde, previdência e assistencia social e obedecer ao disposto 
nos artigos 14, 195. 196, 200, 201 203 e 212, § 4, de Constituição Federal e contará, 
dentre outras, coni recursos provenientes: 

- das contribuições Sociais previstas na Constituição Federal: 
II das receitas próprias dos õrãos, fundos e entidades que integram, exclusivamenie, 
este orçamento: 
1V—do orçam ento fiscal. 

Parágrafo Único - A destinação de recursos pare atender despesas oorn açes e 
serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao principio da 
desce1 ralizeção. 

Art. 20 - No Exerclío de 2014 serão apHcados, em ações e serviços de saúde, no 
minimo, recursos equivalentes aos autorizados em 2013, se mentidos os niesmos niveis 
minirnos de repasses de recursos federais e estaduais. 

Art. 21 - O Orçamento da Seguridade Social discriminará: 

- as doteções relativas às eçes descentralizadas de saúde e d3sistncia social, em 
categorias de programação específicas no Municipio; 
li - is dotações relativas ao pagamento de beneficios, em categorias de programação 
especificas para cada categoria de beneficio: 
III - as estimativas relativas ás contribuições para a seguridade sociai dos 
empregadores. incidentes sobre a folha de salários 

PREFEITURA MUNICIPAL (E QULXELO 
Rua Pdrõ om 	Ariú$, siN - 

Ep! 63,515-CM - CNP,J 



Art. 22 - Ficam os órgãos do Poder Executivo, seus Fundos, Autarquias e Fundações, 
autorizados a efetivar convênios e similares, no ârnb4o da sua adminislraço, 
disponibihando a necessária contrapartida para o alcance dos objetivos estipulados, 

Parágrafo Único - A contrapartida de que trata o caput poderá ser reduzida, mediante 
justificativa do õrgo responsável, â execução das respectivas ações, que deverá 
constar do respectivo processo de concessão da ttansferência. 

CAPÍTULO III 

DAS !SFOsiçÕCs PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Art. 23 - Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas 
propostas orçamentárias, para pessoal e encara sociais, a despesa com a folha de 
pagamento calculada de acordo com a siIuaço vigente em agasto de 2013, projetada 
para o exerciçio de 2014. considerar-ido os eventuais acréscimos legais, inclusive o 
disposto nos parraíos deste ai1io, ou outro limite que vier a ser estabelecido por 
egislaçáo superveniente. 

§ 1 - para fins de atendimento ao disposto no ar[ 19, § 10, inciso li. da Constituição. 
observado o inciso 1 do mnesnio parágrafo, ficam autorizadas as concessões de 
quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e 
funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de 
pessoal a qualquer título, até o montante das quantidades e limites orçamentários 
constantes de anexo discriminalivo da Lei Orçarirentáriia de 2014, cujos valores serão 
Côrn,pãtíveís Com os limites da Lei Complementar Federal n° 101, de 2O0. 

§ 2 os acréscimos a que se refere o caput só poderão ser autorizados por Lei que 
prevê aumento de despesa, com e discriminação da disponibilidade orçamentária para 
atendimento do correspondente, 

§ 3 - fica autorizada a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões 
dos servidores ativos e inativos dos Poderes Executivo e Legislativo, das autarquias e 
fundações. cujo percentual será definido em lei específica. 

Art. 24—O disposto no § jÕ do art. 1& da Lei Complementar e0  101, de 2000. aplca-se 
exclusivamente para fins de cFculõ do limite da despesa total com pessoal, 
independentemente da legalidade ou validade dos contratos 

Parágrafo único - Não se considera como substituição de servidores e empregados 
públicos para efeito do,  caput deste artigo, os contratos de serviços de terceiros relativos 
a atividades que, simultaneamente: 
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1 — sejam acessários, instrumentais ou com p leme rltares ás atribuições legais do órgão 
ou entidade, ria forma prevista em reguiamento: 
II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do 
órgão ou enlidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou seja. relativas a 
cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente: 
fll — no caracterizem relação direta de emprego 

CAPTULO lv 

AS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E LIMITAÇÃO 00 ORÇAMENTO E$IJAS 
ALTERAÇÕES 

Seção 1 - 

Das Diretrizes Gerais 

Art. 2 - A criação. expansão ou aperfeiçoamento de ação governamentat que venha a 
ser acrescida à execução orçarnentãxia de 2014, a qualquer tempo, devera atender ao 
disposto rios incisos 1 e 1 do artigo 16 da Lei Complementar Federal. ob 101. de 2000. 

Art. 26 — Errtewe-se corno despesas irrelevantes, para fins de atendimento ao que 
dispe o § Y do artigo 1 da Lei Complementar Federal ri.0  101, de 2000, as despesas 
oujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos É e II do artigo 24 da Lei Federal 
íf 8666, de 21 de junho 1993 atualizadõs 

Art. 27 — A execução orçamentária e financeira da despesa poderá se dar de forma 
descerilralizada, seguindo o çronograma de desembolso, estipulado pelo Controla 
Orçamentrio, salvo aquelas previamente autorizadas pelo chefe do Poder ExeciiLivo. 

Art- 28 — São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que 
viabilizem a axecuço de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade 
orçamentária. 

Art. 29 - As unidades, através de seus nrdnadores, serão responsáveis pela eecução 
dos créditos orçanientários e adicionais autorizados, processarão o empenho da 
despesa, observados as limites fixados pelo órgão gestor do orçamento municipal, para 
cada categoria de programaçâo econri-lice, fontes de recursos, modalidades de 
aplicação e elemento de despesa. 

Art. 30 	A classificação e contabihzação dos ingressos de receitas e despesas 
orçamentárias - empenho, liquidação e pagamento, pelos àrgãos, entidades e fundos 
integrantes dos orçamentos. fiscal e da seguridade soçiat, serão registradas na data de 
suas respectivas ocorrências. 
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Art. 31 - Além de observar as demais diretrizes esabeIecidas nesta Lei, a aIôção dos 
recursos na Lei Orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, bem como a respectiva 
execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a 
avaliação dos resultados dos programas de governo. 

Seção II 

Da Limitação Orçamentária e Financeira 

Art. 32 - Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentária e da 
movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do ad 9 
da Lei CõmIemertar n1  101, de 2000, será lixado separadamente percentual de 
imitação pwa o co.nurito de projetos "atividades" çalçuiea de forma proporciona á 
participação do Poder em cada um dos citados conjuntos. exctuidas as relalivas ás: 

despesas que constituem obrigação constitucional ou IeaJ do Município integrante 
desta Lei; 
II - despesas ressalvadas, conforme o art. 9Ü, § 20, da Lei Complementar n0101, de 
2000, integrantes desta LeI; 

dotações constantes da Lei Orçamentária de 2014 referentes a doações e 
ronvëni•as; 

Art. 33 - Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, os cronogranias 
anuais de desembolso mensal do Poder Legislativo terão como referencial o repasse 
previsto no art. 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos. 

Art. 34 - Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nÕ 101 de 04 de maio 
de 2000: 

Considera-se contraida a obrigação no momento da formalização do contrato 
administrativo ou instrumento conçãnere; 
II - No caso de despesas relativas à prestação de serviços ;á existentes e destinados 
manutenção cia administração pública, consideram-se corno compromissadas apenas as 
prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o 
cronorani a pactuado. 

CAPÍTULO V 

DAS DlSPOSlÇ5 RELATIVAS À DIVIDA PÚLlCA MUNICIPAL 

Art. 35 - Todas as despesas reiativas à d[ida pública municipal, mõbilida ou 
contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual, 
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Art. 3 - As despesas coni amortizaç-o, juros e outros encargos da Divida Pública, 
deverão considarr apenas as operações contratadas ou autoiiaçes concedidas até a 
data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçarrenb Anual à Cn'ira Municipal,  

Art. 37 - As despesas com o pagamento de precatórias judiciários correrão à conta de 
dotações consignadas com esta finalidade em atidades especificas, nas programações 
a caigo das unidades orçamentrias. 

Parágrafo Única - os recursos alocadas na Lei orçamentáda, com a destinaçàõ 
revista neste artigo, não poderão ser cancelados nara a abertura de créditos adicionais 

com outra fina lidade 

Art.. 35 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará â Seaeiaria de 
Adminístraço e Finanças, até 01 de julho de 2013, a relação dosciêNtos constantes de 
precatórios judic'àrios a serem incluídas na proposta orçamentária de 2014, conforme 
determina o artLgo 100, § 11, da ConstiIuiào Federal, discriminada par Órgão da 
administração direta e por grupo de despesas, especificando: 

a número do processo: 
b} número da precatÔrio: 
c) data da expediço do precatório; 
d) nome do beneficiário: 
e) valor do precatório a ser pago. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES TRIBUTARIAS 

Art. 39 - O Projeto de Lei que conceda, amplie incentivo ou beneficio de natureza 
tributaria, somente será aprovado ou editada se atendidas às eigncias do art, 14 da 
Lei Complementar n11  101 de 200. 

§ i - Os eteitos orçamentários e financeiros de lei que conceda ou amplie incentivo ou 
beneficia de natureza financeira, creditiçia ou patrimoniaL poderão ser compensados 
mediante o cancelamento, pelo mesmo penada, de despesas eni valor equivalente. 

Art. 40 - São considerados incentivos ou beneficies de natureza tributaria, para os fins 
da art. 42 desta Lei, os gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema 
tributaria vigente que visem atender objetivos econômicos e sociais, explicitados na 
norma que desonera o tributo, constiluindo-se exceção ao sistema tributário de 
referência e que alcancem, eclusivamnente. determinado grupo de contribuintes, 
produzindo a roduçae da arrecadação potencial e consequentenente, aumentando a 
dispniblidde econômica do contribuinte. 
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Art. 41 - Na estimativa das receitas do projeto de lei urçarnentãria anua! poderão ser 
COMUerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das 
cn1ribuiçÕes que sejarn objeto de projeto de lei que esteja em trarnitaçàõ na Cãmara 
Municipal. bern corno modicaçes da legislação tributária nacional ou estadual, 

1— Se estimada a receita, na forma deste ai1io no projeto de lei orçamentária anual: 

- serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a 
reei1a adicionar esperada, em decorri§ricía de cada uma das propostas e seus 
dispositivos: 
li - sea apresentada programação especial de uesp sas CondíciÍonadas. â aprovação 
das respectivas alterações na legislação - 

§ 2 - Caso as alterações propostas não sejam aprbvadas, ou o sejam parcialmente, até 
o envio do Projeto  de Lei Orçamentária Anual para sanção da Prefeila, de forma a não 
permitir a inlgralização dos recursos esperados, as doações à conta dos referidos 
recursos serão canceladas, mediante decreto, até trinta dias após a sanção á ler 
orçamentária anua]. 

CAPiTULO Vil 

DAS DISPOSIÇõES GERAS 

Art. 42 - A Execução da Lei Orçamentária de 2014 e dos créditos adicionais 
obedecerão aos rincipios constitucionais da legalidade, impessalidade, morahdae, 
publicade e efic:ncia ria Administração IPúblíca, não podendo ser utilizada para rntlui 
na apreciação de preposições legislativas em Irarnitação na Câmara Municipal. 

§ 1 - È vedada a adoço de qualquer provedmento que resulte na execução de 
despesa sem comprovada e suficiente disponibitidade de dotação orçanleritána. 

§ 2 - A contabilidade registrará todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-
financeira sem prejuizo das responsabilidades e demais consequências advindas da 
inobservância do dispsto no § 10 deste arligo 

Art 43 - O recebimento de recursos relativos ás receitas realizadas pelos fundas, 
autarquias, fundaçoos e demais ~idades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social deverá ser consolidada junto a Contabilidade Central, para efeito do 
cumprimento do que determina a Lei Complementar 13112009, 

A Secretaria de Administração e Finanças poderá instituir guia com código de 
barras para recolhimento das receitas prõpra& 
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§ 2° - A Secretaria de Adminisiraço e Fianças poderá autorizar a cIassificaço 
diretamente nos respectivos órgãos e entidades, nos seguintes casos' 

- produto de affecadaça das recitas que tenharin origem no esforço próprio de 
õrgãos e entidades da Administra5o Pública, nas aflvidades de fornecimento de bens 
ou serviços facultativos e na exploração econômica de património próprio: 

Ir 	produto de aplicação financeira das receitas mencionadas no inciso 1 deste 
parágrafo. 

Art, 44 - A movimentação financeira dos 6rãos da administração direta, autarquias e 
fundos, serão feitas prefere =alimente por intermédio de instituições e agncia 
financeiras que atuam corno mandatários da União ria execução e fiscalização dos seus 
resectivOs acordos, convénios, ajustes ou instrurnnto congênere.. 

Art, 45 - A5 entidades beneficiadas com recursos públicos a qualquer titulo submeter- 
se-ão à 	do Poder Executivo,com a finalidade de verificar o cumprimento de 
metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

§ 1 	O Poder Executivo adotará providêricas com vistas ao registro e divulgação. 
nçlusive por rneio eletrõrco, das infomaçÕes relativas ás prestações de contas de 
convênios ou instrumentos congêneres, 

§ 20 	No caso de contratação de terceiros pelo convenente ou beneficiário, as 
informações previstas no parágrafo anterior conterão, rio minirno, o nome e CPF ou 
CNPJ do fornecedor e valores pagos. 

Art. 46 - A prestação de contas anual da Prefeita atenderá as disposições emanadas 
na Lei 4,320/19€4, bem corno nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas dós 
Municipis do Estado do Ceará. 

Parágrafo Único - Da prasteção de contas anual constará necessariamente informação 
quantitatia sabre o cumprimento das meias fisicas previstas na Lei Orçamentária 
Anual 

Art. 47. Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo ocir ato 
próprio deverá estabelecer a programação financeira e Q crcnc.rema de execução 
mensal de desembolso. 

§ 1°. - As receitas, conforme es previsões respectivas serão programadas em metas de 
arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser 
fixados em metas mensais. 
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§ 2. - A programação tinariçeíra e o cronograma de desembolso de que tratam este 
artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem. 
conforme os resultados apurados em função de sua execução. 

Art. 48 - O Projeto cio Lei Orçamentária Anual p'a 2014 será encaminhado à Cãmara 
Municipal, até 01 de outubro de 2013, devendo o Legislativo discuti-]o, votá-lo e 
devolvê-lo Para sanção até 30 dias após o recebimento deste, 

§ 1Õ - Se o Preto de Lei Orçariientáría Anual não for votado no prazo especificado no 
capul do artigo. a Cámara Municipal será de imediato convocada, extiraõrdinariemente, e 
permanecerá em sessão até que seja votado 

§ 2 - Caso o projeto a que Se refere o caput do artigo não seja votada até 31 de 
dezembro de 2013, a programação da Lei orçamentária anual proposta poderá ser 
executada a partir de 01 de janeiro de 2014, até o limite de 1112 (um dote avos:Í do total 
de cada dotação em cada més, até que o projeto seja votado pela Câmara. 

Art. 49 - O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos 
Estados e da União, someilte poderá ser realizado: 

- Casos se refiram a ações de com petncia comum dos referidos entes da Federaç 
previstas no art. 23 da Constftuiço Federal; 
II - Se houver expressa autorização em Lei especifica, detalhando o seu objeto; 
III Sejam objeto de celebração de convénio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, 

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Paço ca Prefeitura Municipal de Quixei. CE, em Olde julho de 2013. 

Maria de Fátima Araújo 
Prefeita Municipal da QulxelÕ 
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ANEXO 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exrcicio de 2014 - METAS E 
PRIORIDADES 

Priçrk1adesMetas 
Realizar as sessôce ncessarias e fiscalizar a ação 

001 	Aço Legislativa 	gemamental, aléni de promover evenlos  
ne~flos à rianutenção do Podr LisIaho. 

Cons4rciosPrhçipaão na formação de Consórcios 
002 	 Municipais, a fim de atender as necessidades 

comum _aos municípios consorciados, 

003 	
Criaçc do centro 

Planejamento 
O 	

Governamental - 
Admstraçâo Geral 

005 	Gestão Pôlftjco 
Administrativa 

Aquisçào de ecuiparnenbs de iecnoIoga da 
inf<xrnação e mobiliários para a modernização da 

Suporte 	Administração Pública Municipal, 
006 	

Admiriistratiijo 	Adequação de almoxarifados público, para 
amiazeriamerito de produtos, devidamente 
informatizado. 

administrativo  Construção do centro administrativo municipal. 

FormaIiaçso e acrxllparlhanlento dos convênios. 
Fomalizar os pbnos de açãogovernamental` e o 
orçamento anual. 
Implantar sisenia níormatizado nas diversas 
unidades admiristrativas. 
Pmoiover a capactiação proisiona1 dos servidores 
municipais. 
Desenvolver indicadores de custo e de avaMação de 

iltados dos programas. 	______ 
Manutenção das atividades das Secretarias 
Mu nidpais e das Asessorias. 
Aquisição de equipamentos e material permanente e 
de consumo para a rüanutençâo das secrelari 

Organização A 

007 	modernidade 
administrativa 

008 	
5estâo Financeira 

009 

Modização das Unidades Administra~ do 
Poder Executivo objetivando eficácia dos programas 
de trabalho. 	 - 
Inovar as unidades de administração fazendária e 
promover ações de ~role dos recursos, 
incentivo a participação popular na elaboraçao do 

e tributária, com 
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aprimoramento do IPTU, 188 e similares. Controlar 
Gstão Fiscal 

	

	e efetivar o recolhimento das dividas ativas 
municipais. 
RealLaço do REFAZ - programa de recuperação 
de créditos fazendrios, 	 - 
Disponibilizar recursos financeiros para 

010 

	

	Operaçe de Crédito pagamento de divida, assim como aquisição de 
créditos financeiros, 

IILIIUUF%dLJ 	Imnw 1 LISpOflIDIIZar 	recursos 	hnanceiros 	para 
Cli 

	

	da Previdência Social pagamento das contrfbiiiç&s sociais e da divida 
junto ao INSS.  

012 	Transferência ao 	Disponib4lizar 	recursos 	financeiros 	para 
__________ 	PASEP 	pagamento das contribuições ao PASEP 	- 

Disponibilizar 	recursos 	financeiros 	para 
013 	Juros eEncarqos- pagamento de juros e correções da divida  

Financeiros 	consolidada,  

014 	 Disponibilizar recursos financeiros para pagarnentc - —Precatórios Judiciais de precatórios judiciais  
Ampliar açóes da fortakeícimento de vínculos 

015 	 promoção da convivência comunitária dos idaos. 
Inclusão, Social do 

Idoso  
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde para 
prestação da assistência na promoção, prevenção, 
tratamento e recuperação da saúde da população 
nas áreas de saúde da mulher, saúde da criança. 

Assistência Integral à saúde do adulto, saúde do idoso, saúde dó 
Saúde da População adolescente, fortalecendo a atenção primária; 

Construção reforma e ampliação de Unidades 
Básicas de Saúde, Centro de Saúde 
Especializado, laboratório de Análises Clinicas, 
Central de Assistência Farmacêutica, Cemro de 

016 

	

	 Reabilitação e Centro de Atenção Psicossocial, na 
zona urbana e rural do município, 
Aquisição de equipamentos e/ou insumos médico-
hospitalar para as unidades de saúde, visando 
prestação de assisténcia à saúde qualificada; 
Aquisição de veiculos para o muncipio para 
garantir o acesso da população a tratamento de 
saúde e deslocamento de Profissionais -. 
Estruturação de Casa de Apoio para melhor 
acolher os pacientes referenciados para 
tratamento especializado e alto custo; 
Realização de concurso elou seleçãpública para 

PrTzrn)aA UUPCIPAL DE ~L45  
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Atendimento 
Odontohgco 

Programa de Controle: 
de Epidemias e 

Endeniias 

o quadro de Profissionais de saúde, bem con 
contratação temporária de pessoal para as 
Unidades de Saúde: 
Estruturação da Assistência Farmacêutica bem 
como fornializaçâó de contratos e convênios para 
aquisçáo de medicamentos da atenção básica, 
atenç.o especializada e alio Custo garantindo 
acesso à assistência farmacêutica: 
Implantação e implementação de Atenção 
Secundária Especializada; 
Adesão ao Consórcio Público da Saúde para 
garantia de serviços e/ou procedimentos 
especializados 
Fmalizaço de contratos e /ou convénios com 
.instituição filantrópicas eFpriiada para prestação 
de assistência à saúde da população garantindo o 
principio da integralidade; 
Formalização de convênios com FLJNASA para 
implantação de Programa de Sistema de 
Esgotamento 3anitrio, Programa de Melhorias 
Sanitárias e Programa de MIhoria 11abitacinais: 
Manutenção de incentivo financeiro para os 
agentes comunitãrios de saúde e agentes de 
combate às endemias. 

Garantia de Assistência Integral em Saúde Bucal 
para a população; 
Manutenção dos Consultórios Odontológicos para 
prestação da assistência em saúde bucal na 
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação 
oral da população, buscando Iortaleoer atenção 
piirnária em saúde; 
Implantação de Programa de Saúde Bucal nas 
Escolas: 
Estruturação de escovódrornos nas escoras 
públicas municipais. 

Promoção de campanhas e atividades de 
prevenção e combate as principais epidemias ei 
errdernias da região: 
Realização de concurso e/ou seleção pública para 
o quadro de profissionais de saúde bern corno 
con1rataço temporária de pessoal para as 
atividades de combate e controle as enderniaJ 

~UMA MUIALOEOMXELÕ 
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Estruturação de um canil para aomxção de 
animais errantes que colocam em risco à saúde da 

anuteriçao das Unidade Bàsicas de Saúde. e 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família para 

019 	 Combate à 	prestação da assistência na promoção à saúde e 
Desnutrição lnfartiI prevenção da desnutrição infanlil; 

Implantação e implementação de Programa de 
Combata a Desnutrição Infantil. 
Istruturaçao de copa e cozinha nas unidades 
escorares para o preparo e distribuição de 
merenda escolar ow alunos da Educação Infantil,  
e Ensino Fundamental, por meio de programas 
federais corno o PNAE, PNAC e PNAPE; 
Formação dos p•rorssonis das unidades 
escolares para o aprimoramento no manus&o da 
merenda escolar, 	-__________ ___ 
Anpliação da Oferta de tranpotte escolar através de 
Programas fadaras, estaduais e municipais; 
Construção, ampliação e reforma de escolas e 
creches inclusive os equiparneitc,s e materiais 
necessários para o atendimento da oferta esclar de 
roniia adequad 
Manutenção de escolas, c'ec*ies e pré-escolas; 
Construção de Quadras e Coberturas de Quadras,' 
por meio de programas federais, estaduais e 
municipa 
Reabzaçao de cursas de fonYação para qualiicção 
dos gestores, professores e funcionários da 
educação do Município; 
Valorização dos profissionais cio magistério da 
Educação Básica do Município; 
Criação de políticas de fricentivo e prernação para 
gestores, professores e funcionàrios da educação do 
Município; 
Manutenção da Educação Básica do Município: 
Atendimento as edanÇas e jovens da Educação 
Infantil e Fundamental com deficiências, por meio de 
programas de educação incliisiva federais, estaduais 
e municipais.  
Manutenção de cieches e prícoas; 
Construção, ampliação e refoana de Centros de 
Educação Infantil (cxEches e pr-escoias), para 

020 

  

Merenda escolar 

FUNDEIS 

022 ÂW,stência Integral à 
Cnanca de 
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O a 6 anos 	melhor atencliimoento da dern=deodu~o
fatP.  

Oterla de Educação para iovens e aduftos, por ,  
Alfabetização de 	meio de programas federais, estaduais e 

	

023 	Jovens e Adultos 	municipais; 
Criação de cursos pvÕ[isionaIizantes no preparo 

- 	 do adulto para Inserção no mercado de trabalho. 
Acompanhamento 	 fl atendimento à famia e seus 
menibros, rio desenvolvimento do seriuiço de 

Proteção SocaI Básica prõteçào e atendimento integrar à famifia - PAIF 
e Preleção Social 	CRAS e serviço de proteção e atendimento 

Especial 	especializado às farnilias e individuos - PAEFI 
CREAS; 
Manutenção d&Prçqrarna de Cofinançrnento dos 
serviços o nplernentares e inerentes ao PAIF, 

	

024 	 indusive aqueles executados por equipes volantes e 
outras; 
Ampliação da equipe de referência do CRAS 
conforme estabelece a NO-RH do SUAS - Norma 
Opraconal Bãsica - Recursos Humanos do 
Sistema tJnico deAssistncia Soda]; 
Corisirução de infrasirutura fisica própria para o 
funcionamento regulam dó ORAS e CREAS no 
MiuniciDío- 

A~ do Conseft'io Assegurar recursos humanos, Wnicw e financeiros 

	

025 	Tute1arelnstnciade para as desposas dos cdegiados vinculados à 
Conijiole Social 	assist&icia 9oc1 	no 	Município. 	possibilitarI 

capacitação para os conselheiros. 	- 
Entidades de usuários 

e organizações 	Qualificar 	serviços, 	programas 	e 	projetos 

	

028 	prestadoras de 	sodoassisteridais pfestados pelas entidades; 
serviços ria área da Assessoraniento tén iaçfmninislralivo às entidades 
assistência soca1 e parceiras para imp4 -nenlação das politicas públicas  
outras vinculadas 	do Municipio,  

Construção de um centro de referenda, equipado 
para o pleno funcionamento dos conselhos 

	

27 	Apoio =oz Conselhos municipais: 
Municipais Realização de cepadtaç*es, treinarnentos, 

rrnaçÕes e apoio técnico operativo aos conselheiros 
niuncp 
GeStO e organização e informação cio SUAS; 

	

028 	 Gestão articulada e integrada dos seMços e 
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Gestão articulada e inegradani O Programa Bolsa 
Farnilia - PBF, com o Plano rasiI sem Miséria; 
Gestão do trabalho e educação permanente na 
Assistênca Sinal; 
lnlenientação da vigilância soasencial; 
Gestão e organização da rede ~assistencial. 
Manutenção dos serviços, programas e ações 
executadas pelo CRAS, PAJF, PROJOVEM, PETI, 
PBF. Capatação e forrnaçáo destinada ao quadro 
de funcbnrios da assistência, socal. Manutenção e 

-perfeiçoarnento da 01rticade assistência social 
Gestão de condicivnalàadés ebenelicios; 
Acpariharnento das famllias beneciãrias; 
Cadastrarnento.de nOMfamílias e atualização dos 
dados do Cadúnico; implementação de programas 
complementares 	(capacitação 	profissicrial, 
desenvolvimento territorial), etc; 
Atividades de fiscalízação relacionadas às demandas 
defiscalizaçãodoPBFecadúnico,  
Dotar o setor técnico da Secretaria de

- 
 

equipamentos básicos para o desenvolvimento da 
cidade e realização de obras voltadas aos 
projetos sociais. 
Implementação da infraestndura urbana voltada 

s atividades turísticas da Cidade, 
Construção de praças nas áreas urbana e rural 
do MunicÃpio. 
Obras de iníraestrutura, arborização e 
ajardinamento nas áreas verdes situadas na zona 
urbana e rural do Município. 
implementação cio programa de organização de 
placas indicativas dos logradouros públicos, 
inclusive a sinalização de trânsito ria Cidade; 
Ampliação da rede de iluminação pública nos 
logradouros públicos, assim corno nas estradas 
de acesso à Sede e Vilas do Município: 
Obras de paiinienIação nos logradouros públicos, 
da Sede e Vilas do Município. 

Assistência Soc1 

029 

13D PBF 
QQdice de Gestão 

030 	 Obras  
equipamentos 

urbanos. 

Manter em estado de conservação 100% ii 
Constrtiço, melhoria por cento) das estradas vicinais; 

031 	e conservação de 	Manutenção, terraplanagern, obras de galeria e 
estradas. 	pavimentação das estradas vicinais; 

Construção, ampliação e recuperação de pontes. 
- bueiros LÊ -m  gens molhadas, 

- - 
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da frota de veículos, rnàquinss e 

Aconipanh.arnento de 
032 	obras e serviços 

tercinzados 

Captação, 

033 	Tratamento e 
Distribuição de Água  

eEsoto. 

Assistênia técflFca 
034 	 arda 

PJanejnento e gestão 
1D35 	das Ç~ produtivas 

Fiscalizar e acompanhar a execução das obrai 
e/au serviços das empresas conveniadas etou 
contratadas pela Secretaria 	 - 
Perfuração de pos artesianos.  
Construção de depósitos e caixas etevalorias de 
água. 
Implantação e arrtpriaço de rede de distiibuiçAo de 
água na sede e cornundades rurais. 
Construção, ampliação e rnforna de açudes. 

assneIhad.as. 
Atender o pequeno agricu'tor e incentivá-lo •a 

educ.açào e apifnorarnento continuo, paiiicJpando de 
palestras e cursos, dando apoio técnico aos 
participantes: 
Manutenção do Programa municipal de distribuicào 
de sementes e mudas, bem corno implantar o 
pogra Hora do Trator.  
Desenvolver, apoiar, fonienar, pFariejar e 
acompanhar pretos municipais relacionados ás 
Cadeias Produtivas de agricultura, pisociiIlura, 
bovinocultiira, ovinocaprinocultura, apicultura e 
outros Elaboração do plano municipal de 
rieseiwolento i'ural sustentável e convivência com 

e acompanhar as ações do programa 
água para todos e do programa São José III nas 
áreas de abastecimento d'água e no setor produtivo 
Elaboraçâo e acofllparihamento de projetos de novas 
Práticas agrícotas, quintais produIhcis e 

ftorestarnento 

Acornpaniamento e 

038 	Gelo dos Programas 
dos Goverrrns 

037 
fundàrio 

Implantação do programa de reordenamento   
fundiário. 

Sei'viços de LJtihdde Promover os serviços essenciais 	anos ao bem 
1 estar do idade 
Viabikzar junto ao DETRAN - Departamento de 
Trânsito uma parceria no sentido de organizar e 
sinalizar as vias de trãnsito do municipia 

guar'da municipal, 

	

- 	Implantar é incentivar os seivços de plaritiõ de 
039 	Aibariação Urbana e ámom nos logradouros públicos na sede e distritos, 

	

Comuiha 	 - 
040 	 • Implantar a Coista Seletiva dos Resíduos Sólidos na 
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zona urbana e rural' do Municipio. ontrni 
Coleta SeIeta do Lixo estabelece a Lei Federal N. 123O5I201 0: 

Domiciliar 	lrnplantar a Coleta S~ dos Matenais Redclveis 
nas Comunidades Rurs do Município. 	 - 
Desativação do ibcáo a Géo Abade existente na Visa 
Acampamento, com recuperação e umanização da 

Unidade de 	área: 
Tratamento de Lixo Reestruturar a Unidade de Tratamento de L da 

(Lixo) 	Vila Acampamento, com construção, reforma ei 
ampliação ,dos gallsões para instalação dá Esteira de 
Caiação ecie Triagem dos Materiais Reddaveis.__- 

Uriddes de 	Proteção da bícaivemidade no MunicipiQ: 
Conservação 	Criação e impla~ de ãres de proteção 

Ambiental 	ambiental rio Muriiolpio. 

~=RA )MUNICIPAL DE oljlxcLÔ 
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041 

042 

Propiciar parcsrpas da Gestão Pública Municipal com 

Pessoal  
Desenvolvimento —  Implantação do D1rito Industilal, propiciando a 

048 	 Industrial 	instalação de empresas parceiras na sustentabilklade 
ambiental no Município. 
Desenvoh'er ações para a instalaçe de incubadora 049 	Jniplaraçâo de 	de empresas no Município com o obielivo de 

043 	 as Cornunkiades Rurais e perifénicas da sede do 
Município, objetivando a iriplarítação de programas 
cnuntànos. 
Implantação dos Programas Hortas Comunitárias, 

__ 	 com produção orgMica; Arborização da Escola orn 

	

Escolas Ecológicas 	árvores fnitiferas; e Implantação da Coieta SeIeffra 
dos MatenaRecicáveis, 

Forialecimenio e 
Incentivo a criação Estabelecendo a induso dos Caiadores de 

	

de Unidades de 	Materiais Reciçiáveis para atender o que 
- 	 Prodq 	deterrnin a Le federal N,c 12305/2010, 

	

Fodalecinento e 	Criar o Fundo de Deeivo4vI'nento do Meio 
apoio estrutural aos Ambiente - FDMA, desenvover ações dê 

046 	órgãos de Gntro4e sustentabile ambierrtal com o fito de preservar e 

	

Social do Meio 	meia aoiI ente. 
Ambiente 	Apoio à criação da reserva Ieçjal Serra do Franco. - 	- - 
	 Formação e treinamento de pessoal em parceva cern 

a sociedade cMi para melhor atender a ccmunade 
047 

	

	 e criação de cursos profissionalizantes. 
Treinamento de 



_ Q 
irubadonmunicj promover a cultura empreedora, esliniutar a 

	

deenpresas 	geração e consolidação de micios e pequenos 
enipreertdiïnentos, Dar as essona técnica aos micro 
e pe ueoe empresários. 
Denvo4ver ações para os micro e pequenos 
empreendedores 'tirando assim da infomtatidade, 
possibitando aos mesmos o acesso às vras de 
crcilto junto aos bancos: 
Direconar poUticas pibIicas para melhorar o 

Aproveitamento dos reiaonamnento das empresas particpates das 
050 	arranjos produtivos arraqos com o Setor público 1o* coei o intuito de 

Iocas 	gerar as condições necessárias para o 
esenvoMmnento sustentável das organizações e 

- 	aumento da corpv1ade. 
Realização de pesquisas das abvidades económicas 

051 	lncenlivoàpesquisa do Municipio em parceria com órgãos federais. 
aduais e privados.  

052 	Inoenth,o 2 lnstIação Promor ações de infraeslrutura necessárias ã 

	

de Polo Industri 	iplantação dePoIndustriat 

	

 
- 	Formatar, defender e acompanhar as causas e- 

063 Oranizaço Jurídica processos jurídicos relativos ao Munlcipiú de Ouixeli 

	

do Município 	junto 206 árgãos. da Justiça em todas as ir1stncias 

Capaotaço 	de 	pessoal, 	para 	pesquisa 	em 
campo, através de oficinas-  

Diagnóstico e Pesquisa de campo com sternatizaço de dados 
054 reconhecimento da rnapeados 	e 	diagrsticos 	das 	diversas 

cultural local manifestações culturais do Mwiicipio; 
Meltiorarrento 	das 	atividades 	culturais 	das 
comunidades baseado no diagnóstico. 
Implantação de uni Centro de Cultura e Merniia 
destinado à integração, socialização e discussão 

Organização do entre 	todas 	as 	manifestações 	de 	natureza 

055 Patrirnõnin Maleriat cuRural; 
Estruturação do Centro cultural: 
Criação 	e 	apoio 	aos 	espaços 	culturais 	do 
Municipio; 

-- Cpiaço do Museu de Imagem e do Som.  
Aprimoramento da gestão cultural e capacitaçào 066 Aperfeiçoamento 

_técnico de pessoal e pessoal no Municipio ou em outras localidades. 
Manutenção 	dos 	eventos 	de 	promoção 	do 
carnaval popular; 

!ização de Pcjetos Culturais 'vincula-dos as 
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057 

Artes; 
Realização rio proeIo cultural Cinema r 
Comunidade: 
Promoção das festividades do Municipio, 
despertando e aumentando o sentimento de 
patriotismo nos quixeloenses; 
Promoção da Feira Cultural Permanente, corno 
espaço de apresentações artísticas com datas 
especificas a partir do calendário cultural; 
Realização de um Circuito Junino; 
Mortaem do Natal de Luz na Praça e apoio ãr,1 
atividades natalinas nas comunidades 
Comemoração do dia ia cria nça 
Comemõrçào do dia Fndio e resgate da 
identidade 	histrlco-cultural 	indígena 
quixe loenses 
Criação do museu do lndio 
Realização da gincana indígena quixeloense; 
Construção de um audRário agregado ao oentrc 
cultural. 
Incentivo ao turismo ambiental; 
Apoio à pesqLsa de presevaçãa da caatiInga 
Promoção do intercâmbio cultural entre as 
comunidades do Municipio; 

Reçonhecirneno da Realização dos Seminários Cultura nas 
identidade cultural de com unidades; 

cada comunidade Promoção de exposiçes e serviços educativos 
quixeloenses 	corno meio de divulgação da cultura; 

Organização de projetos para capacitação de 
artistas locais; 
Promoção de um Frum Municipal de Cultura; 
Implementação do sistema municipal da cultura; 
Incentivar, criar e dar suporte às associações e 
cooperativas das diversas manifestações culturais 
do Município; 
DesenvoMrnnio de prqetos culturais diversos em 
con'iunidades, especialmente às de alto indice de 
vuInerabildade social. tornando por base o 
diagnóstico obtido no mapearnento cultura 
Criação da Mostra Campicidade composLa de 
apresentações de grupos vindos do campo e da 
cidade.  
Incentivo à formação de grupos de canto, dança, 

--artes pis1icas, música. artes cênicas leitura. 
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Valorização da 
Cultura Local 



Atividades 
recreativas 061 

• 1 

Valarização das Artes 

1 n?ra-h-u(ura 

história e memória, íomaço cultural, eta.; 
Realização de cursos (formação permanente, 

$5rato, confecção de diversos produtos etc); 
Implantação de editais de incentivo à cultura: 
Manutenção ria Banda de Música Municipal cern 
artistas locais; 
Apoio à participação de jovens em eventos e 
ahvidades esportivas e culturais; 
Realização de festivais culturais por segmentos 
artísticos: teatro, dança, música, literatura, etc.; 
Formação continuada, sistemática e permanente 
voltada para o aprendizado técnico e teórico de 
artistas, movimentos culturais e entidades culturais 
na perspectiva ria promoção, valorização, 
fortalecimento efornentação da cultura local. 
Manutenção e incremento das atividades 

Implantação de centros espers e lazer no 
da zona urbana e rural do Murikipio; 
Implantação d€ centros coniuniiios nos bairros da 
zona urbana e niral do Municipio 
Promoção de eventos esports e de lazer, 
Incentivo à atação ria J 	esporfr,s amadoras; 
Inoentivo à pica do desporto féminino; 
Presetvat o dpodo. a reeaço e o lazer municipal 
prornndo, patrocinando, assessorando e difundindo 
as formas de modalkindes despoi1vas; 

a prática do para-spomto; 
1ncen1oa práticadodasportopara aY idade, 
Realização de jogos escolares; 

eaIização de campeonatos no munIpk de diversas 
modaIkades espo4tivas; 
lnrivo à participação nos jogos abertos do irlrenor e 
çtros intemijd is;  

ISCaUPZaÇaO e 
062 
	

controle de IJSQ do 
	

Fiscalizar e apcar a legislação vigente. 
solo 

F-ollttcas 	Organização de projetos para propiciar a 
003 	habitacionais para a construção de casas populares, protegendo a 

popuço carente familFa de baba renda,  

Ordena manto e 	Revisão do plano diretor e código de postura; 

064 	estfuturação na a Implantação da lei de uso e ocupação do solo; 

expansão ui aana__- Projetode 0f9anizaÇão,  e atualização das áreas 
urbanas municipais- 	 1 
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- 	 Manter &9 unidades deiidade setor de pessoal. 
Operação de 	almoxarPfailo e paUrnúnío, doações aenca 

065 
 

Controle Interno 	controle de vculos e outras açes municais 
totalmente integradas ria transparência do Co~ 
Interno, riforno diposta na Constituição Federal, - 
Aprimorar o sistema de custos  ncs setores dando 
ênfase às obras realizadas. 

066 	Corítr1e detoe Criar junto às secretarias, grupos de gestão de 
avaliação de res&Ítas redução de custos, abrangendo todos os gastos 

de materiais e •insurnos e demais despesas 
inerentes ã prefeitura.  

067 

	
Controle de gestão Exercer o controle e a 	 -g- estão da estão 

ncera -  financeira.  

068 	 Realizar auditaens e lisca Iizaçes periódicas. 

- 	 Realizar pesqüíias e ouvidras 

Pesquisa 	 intuito de detectar o desempenho da esquISa e OUVI ona 
adminiti-ação municipal e planejar novas ações 
para o aperfeiçoamento,. 

Peililica de 
fortalecimento 

'flv 	
territorial no 
Município 

Inclusão Social' da 
071 	Pessoa oorn 

Deficiência 
Atenção à 

072 	diveisidade e 
acessibilidade 

raclmento das coopera-tivas, assentamentos 
e associações de agricultores familiares do 
território. 
Apoiar os produtores integrantes das cadeias 
produtivas na organização SLJSlentàveI 4ia 
produção através de formula~ de projetos 
para o territ'rio. 
Elaboração de um plano de desenvolvimento 
sustentveJ para o Município de Quixel. 

Implantar ações, pro9rarnas e projetos 
específicos para a pessoa com deficiência, 

Implantar projetos, programas e ações voltados 
para as diferenças de géneros, raças e etnias 

Paço da Prefeitura Municipal de QUIXELÔÍ  em 01 da julho de 2013. 

tfkc cL& 
Maria de Fátima Araújo 

Prefeito Municipal de Qulxelô 
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CONCEITO 

Riscos Fiscais podem ser conceítuados corno a possibilidade da ocorrência de eventos 
que venham a inapactar rieativarnente as contas públicas, eventos estes resuilantes d 
realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercicio ou decorrentes 
das metas de resultados. correspondendo, assim, aos riscos provenientes das 
obrigações financeiras do governo. 

E importante ressaltar que riscos repelitivos deixam de ser riscos, devendo ser tratadas 
no âmbito do planejamento, ou seja, devem ser Incluidas como ações na Lei de 
Diretrizes Orça meritánas e ria Lei Orçamentária Anual do ente federativo 

Por exemplo, $e a ocorrèrtcna de catástrofes naturais corno secas ou iniundaçes - ou 
de epidemias - como a dengue - tem sazonalidade conhecida, as ações para mitigar 
seus efeitos, assim coma as despesas decorrentes, devem ser previstas na LDO e na 
LOA do ente federativo afetado, e no ser tratada corno risco fiscal no Anexo de Riscos 
F iscai& 

CONTI NGËN C IA PASSIVA 

Contingência passiva é urna possivel obrigação presente cuja existência será 
confirmada somente pela ocorrência de um ou mais eventos Muros que não eslão 
totalmente sob o controle da entidade ou é uma obrigação presente que surge em 
decorrência de eventos passados, mas que no è reconhecida ou porque é improvável 
que a entidade tenha de liquid4a: ou porque o valor da obrigação não pode ser 
estimado corri suficiente segurança. 

ORlGAÇÔES FISCAIS 

De modo abragente, as obrigações financeiras do governa podem ser classificadas: 

a) Quanto â transparência, em: 
Explícitas - estbelecidas por lei ou contrato: 
Implícitas - cbriaçâo moral ou esperada do governo, devido a expectativas do piblico. 
pressão politica ou à histórica intervenção do Estado na Economia; 

b) Quanto à possibilidade de ocorrència, em: 
Diretas, de ocorrência coa, previsíveis e baseadas em algum fator bem conhecido; 
Contingentes - associadas à ocorrência de algum evento particular, que pode ou não 
acontecer, e cuja probabiIiade de ocorrência e magnitude são difloeis de prever, em 
outras palavras, as obrgações contingentes podem ou no se transformar em divida, 
dependendo da concretizaçâo de determinado evento 
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As obrigações explicitas diretas do ente da Federação - inclusive os precatórios 
judiciais - devem ser reconhecidas quantificadas e planejadas como despesas na Lei 
Orçamentária Anual e não constituem riscos fiscais; rogo, no podem ser incÍjidas neste 
Anexo de Riscos Fiscais- Por se tratarem de passivos alocados 110 orçamento, os 
precatórios não se enquadram rio conceito de risco fiscal, conforme estabelecido no V 
do art. 100 da Constituição Federal: 

obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de 
verba necessária ao pagamento de seus débits oriundos de sentenças 
transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados 
até IU  de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, 
quando terão seus valores atuafiz~ rno neta riamente. 

Os riscos orçamentário referem-se à possibilidade de as obrigaç&es explicitas diretas 
sofrerem impactos negativos devido a fatores tais como as receitas previstas não se 
realizarem ou à necessidade de execução de despesas inicialmente não fixadas ou 
orçadas a menor. Corno riscos Õrçarnentdsios, podem-se citar, dentre outros casos: 

a) Frustração na arrecadação devido a fales não previstos à época da elaboração da 
peça orçamentária-, 
b) Restituição de tributos realizada a maior que a prevista nas deduções da receita 
orçamentária; 
c Discrepância entre as projeÇÕes de nil de alividade económica, taxa de inflação e 
taxa de cãmbo quando da elaboração do orçamento e os valores efetivamente 
observados durante a execução orçarnenria, afetando o montante de recursos 
arrecadados: 
d) Discrepância entre as projeções, quando da elaboração do orçamento, de taxas de 
juros e taxa de cãrnbio incidente sobre títulos vincendos e os valores efelivarnente 
observados durarte a execução orçamentá ri a, resultando ern aumento do serviço da 
divida pública; 
e Ocorrência de epidemias, enchentes, abalos sismicos. guerras e outras situações de 
calamidade pública que não possam ser planejadas e que demandem do Estado ações  
emergericiais, com consequente aumento de despesas: 

Sob o ponto de vista fical, as obrigações explícitas contingentes (ou passivos 
contingentes) decorrem de compromissos firmados pelo Governo em função de lei ou 
contrato e que dependem da ocorrência de um ou mais eventos futuros para gerar 
compromissos de pagamento. Tais eventos futuros não estão totalmente sob o controle 
da entidade, e podem Ou no ocorrer. Como a probabilidade de owiTéncia do evento e 
a magnitude da despesa resultante dependem de cõdições externas, a estimativa 
desses passivos é, muitas vezes, dificil e imprecisa No entanto, o Anexo de Riscos 
Fiscais deve espelhar a situação da forma mais fiel possível. 
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Coma exerripks de passivos contingentes podem-se citar, dentre outros caso: 
a) Demandas judiciais contra a atividade reguladora do Estado, com impto na 
despesa púbica: em sua maior parte, controvérsias sobre indexação e controles de 
preços praticados durante planos de etabiIização e soluções propostas para sua 
compensaço, bem coma questíonamentos de ordem Lriburia e previdençiaria: 
b) Demandas judiciais contra empresas estatais dependentes: 
o) Demandes judicais contra a administração de Ente. tas cofia privatizaçôe, 
liquidação ou extinção de órgãos ou de empresas, e reajustes salariais não concedidos 
em desrespeito à lei: 
d) Demandas trabalhistas contra o ente federativo e órgãos da sua adrninist'açâo 
indireta: 
e) Dividas em processo da reconhecimento pelo Ente e sob sua respo risa biIidade: 
f) Avais e gãrântías concedidas pelo Ente a entidades públicas, tais como empresas e 
bancos estatais, a entidades privadas e a fundo de pensão, além de outras riscos. 
Verificar se não há restrição legal na LRF no tocante â concessão de garantias às 
empresas do próprio ente. 

As obrigações implícitas diretas surgem em virtude dos compromissos assumtdos pelo 
governo, no médio prazo, em sua potitica de despesas públicas. Um exemplo dessas 
obrigações so aquelas relacionadas ao fluxo futuro de despesas com o paa -nento de 
aposentadorias e penses. 

As obrigações inip1Feits continentes surgem em função de objetivos declarados de 
políticas governamentais. Dado o caráter da im previsibil idade inerente a esse tipo de 
risco, é muito difícil identificá-lo e estimá-lo- A possibilidade de sua ocorrência se amplia 
quando os fundanentos macroecoriàrniços estão fracos, se o setor financeiro encontra-
se em sivaçàÕ de vulnerabilidade, se os sistemas regulatrios e de fiscalização sao 
deficientes ou se não há suficiente acesso à irifõrmaço. 

Esses riscos são verificados, principalmente, a partir de dois tipos da eventos, tini deles 
é relacionado com a gestão da divida, ou seja, decore de fatos como a variação das 
taxas de juros e de câmbio em títulos vincendos. O outro tipo são os passivos 
contingentes que representam dividas, cuja existência depende de fatoras imprevisivers, 
tas como resultados dos julgamentos de processos judiciais. 

O processo de ajuste fiscal implementado no pais nos üttimos anos foi fundamental para 
um crescimento econrnico aliado à estabilidade de preços. Mudanças da caráter 
institucional acompanharam o esforço de ajuste fiscal com o objetivo de manir a 
solvência do setor público em longo prazo, por meio de adoção de medidas de 
estabizaçà.o do endividamento público, como tanibm o de permitir maior Iransparënci 
na gestão fiscal. 

Embora os resultados do ajuste fiscal tenham sido niornentaneamerite feizes, não há 
como desconsiderar riscos advindos de futuras decisões de natureza fiscal, o que 
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Q 
requer cuidadoso exame dos administradores públicos. Esses riscos podem 
comprometei-  o alingirnento de metas de rado primário e nominal do município. 

Os riscos que podem afetar as metas de resultado primário hm influência direta sobre 
os fluxos de receita e despesa previstas na proposta de execução orçamentaria. São os 
chamados riscos orça ment.rios. Para os riscos orçamentârios, o art. 91  da Lei de 
Responsabilidade Fiscal prevê limitação de empenha e riovrrnentaâo financeira case a 
realização da receita não comporte o cumprimento das metas de resultados 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. Este procedimento permite que os desvios 
sejam corrigidos ao longo do ano, mantendo o cumprimento das metas de uesultedo 
pri iTiârio 

irn sircese, os riscos orç.amentários s.áci contrabalançados por meio da realocação de 
despe. 

O Murucipio de OUIXELÕ avança na direção de um regime fiscal responsável, em 
conformidade com as principios, nornias e limites estabelecidos na Lei de 
Respcnai]idade Fiscal, que permWrá a suste ntaçao do ajuste fiscal no longo prazo. 

O comprometimento do Governo Municipal com o ajuste fiscal será retratado pelos 
resultados obtidos a partir do primeiro trimestre de 2013 superiores aos dos anos 
anteriores, demonstrando que as metas previstas de superávit fiscal irão ser 
sistemalica.mente cumpridas. 

Com o cumprimento das metas fiscais e avanços na institucionalização do ajuste fscl, 
o eqtlihbrio fiscal do Município será alcançado, Existem, rio entanto, riscos para a 
concrzço deste cenâyiçp nçà muro. Os risco5 e5t50 COMUntTadOB. p 	pm - te Eml 

passivos contingentes decorrentes de ações judiciais que podem contribuir para o 
aumento da despesa municipal Lntlulada de precatáiõs judiciais. 

É importante ressaltar que os passivos contingentes mencionados neste Anexo não 
redundam em fatos inevitáveis, mas poderão exercer impactos sobre a palitica fiscal 
caso se concretizem 

A divulgação dos passivos contingentes representa mais uni passa importante rumo à 
transparência fiscal. Entrelarito, essa no será, necessariamente, a única forma de 
cobertura dos riscos fiscais, podendo ser utilizados outros meios como, por exemplo, a 
reá locação e redução de despesas discricionárias, 
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ANEXO DE METAS FISCAIS 

O Anexo de Metas Frsçjs, que integrara o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
em atendimento ao disposto no § 10 do art. 41  da Lei Complementar n° 101. de 4 de 
maio de 2000, deverá ser elaborado, de acordo corri o § 20  do arL 1 da LRF, pelo Poder 
Executivo da União. Estados, Distrito Federal e Municípios, abrangendo tanto o Poder 
Executivo quanto os Poderes Legislativo e Judicíric. 

O Anexo de Metas Fiscais abrangerá os ôrgãõs da Administração Direta dos Poderes, e 
entidades da Administração Indireta constituídas pelas autarquias, fundações, fundos  
especiais, empresas públicas e oóiedades de economia místa que recebem recursos 
dos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenções 
cara pagamento de pessoal e custeio, ou de auxils para pagamento de despesas de 
capital, excluídas, neste caso, aquelas empresas lucrativas que recebam recursos para 
aumento de capital. 

A LRF determina que no Anexo de Metas Fiscais serão estabelecidas metas anuais. em 
valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e 
prmário e montante da dívida pública,, para o exercício a que se referirem e para os dois 
seguintes, e conterá ainda: 

a} avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
b} demonstrativo das meias anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo 
que justifiquem os resultados pretendidos, crnpararido-as com as metas fixadas nos 
três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência das mesmas com as premissas 
e os objetivos da política económica nacional; 
c) evolução do patrimônio liquido, lanibrii nos últimos trás exercícios, destacando a 
orFgem e a aplicação dos recursos obtidas com a alienação de ativos; 
d) avaliação da situação financeira e atuarial: 

1, do regime geral de previdência social, do regime próprio de píevidência dos 
servidores e do Fundo de Amparo ao Trabalhador; 
2. dos demais Fundos pWicos e programas estatais de natureza atuará; 
e) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da reergam de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

A fim de dar cumprimento ao preceito da LRF. o Anexo de Metas Fiscais deve ser 
compõsto pelou seguintes demonstrativos: 

• Demonstrativo 1 - Metas Anuais; 
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior: 

• Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas 
nos Três Exercícios Anteriores: 
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• Demonstrativo IV - Evolução do Patnmónio Liqudo; 
Demonstrativo V - Origem e ÃpIicaço dos Recursos Obtidos cm a Alienação de 

Ativos: 
DemonIratíio VI Avaliação,  da Situação Fnariceira e Atuarial do RPPS; 

• Demonsçativo VII - Estimativa e compersço da Renúrci de Receita: 
• Dernonst:ratio VIII - Margem. de Expansão das Despesas ObrigatÓrias de Caráter 
Continuado. 

O cumprimento das metas deve ser acompanhada com base nas iníomiçes 
dvuIgadas nó Reletôrio Resumido de Execução Orçarnentria e no RIatõrio de Cesto 
Fiscal. 
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