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SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ACIMIMSTRAÇAO.
, FINANÇAS (ORÇAMENTO.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeló
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N°2016.07.15-1

A Prefeita Municipal de Quixelõ - Estado do Ceará, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, em
pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as
conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, bem como as
disposições evidenciadas no art. 48 da Lei complementar 101/2000, RESOLVE
publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no 'âmbito
do Município de Quixelõ/CE, e na internet, através do site www.quixelo.ce.gov.br e
www.publicont.com.br, a Lei Municipal N°235/2016. de 15 de Julho de 2016, que trata
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017.

PUBLIQUE-SE,
DIVULGUE-SE,
CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Quixelti - Estado do Ceará. Em, 15 de Julho de
2016.

nerfgr
Maria de Fátima Araújo
Prefeita Municipal

CNP1:06.742.480/0001- 42
Rua Pedro Gomes de Araújo,
- Centro - Onixe/6/CE - Brasil
63515-000 -Telefone (88) 3579.1210
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
rtAtirssterro. ADMINISMACAO,
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 4° da Instrução Normativa do TCM n° 03/2000. DECLARO,
para fins de prova junto a esse.Orgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal
de Quixelá - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em
geral no âmbito do Município de Quixelô e no site www.quixelo.ce.gov.br e
www.publicont.combr, a Lei Municipal N° 235/2016, de 15 de Julho de 2016, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 (LDO),
conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Quixelô - CE, 15 de Julho de 2016.

MaSna Araújo
Prefeita Municipal

CNR1.:06.742.480/0001- 42
Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixel&CE - Brasil

63515-000 -Telefone (88) 3579.1210
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LEI DE N°235, DE 15 DE JULHO DE 2016

EMENTA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 88, inciso VI, da Lei Orgânica do
Município. FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte LEI.
DISPOSICÕES PRELIMINARES

Art. 1° - São estabelecidas as diretrizes, orçainentáriasI,do Município de Quixelõ - CE, para o
exercício de 2017, em cumprimento ao disposto0o iart.165, § 2°, da Constituição, às normas
estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, na Lei Complementar n°
101. de 04 de maio cl'&2000e4rta.,Lei
Orgânica do Município, compreendendo:'
,
I—as metas e prioridades da Administração Pública . MUnicipal;
II—as diretrizes e estrutura organizacional parwelaboração da iLei,do Orçamento Anual;
III—as disposições relativas astaeSpresis dá milnicipio {coin j;essoái e õrióargos sociais;
IV—as diretrizes para execução e limitação dos orçamentos do Município;
V—as disposiçries re;attvas- à. dívida pública municipal;
VI—as disposições sobre alterações na legislação tributária;
VII—as disposições ,gerais.
CAPITULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2° - As prioridades e as metas para o exercício financeiro de 2017 estão especificadas no anexo
I que integra a presente Lei, cujos investimentos estão contemplados nas diretrizes do Plano
plurianual (PPA), para o quadriênio 2014 a 2017.
§ 1° — A Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um
exercício financeiro que não esteja previsto no Plano Plurianual ou em Lei que autorize a sua
inclusão, conforme disposto no § 1° do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil.
r

CNPJ — 06.742480/0001-42
Rua Pedro Gomes de Araújo, 5/N — Centro — Quixelei /CE — Brasil
63.515-000 — Telefone (88) 3579-1210
law.quixelo.ce.Rov.br

tNeati‘-

4.1Ta;
.3

.3,3.3

Yb

ws *,*
.3

3,333:33.

QÚÍÍÔ
GOVERNO DO 6S FADO 00 CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE 041E04
GABINETE DA PREFEITA

§ - As dotações orçamentárias das metas e prioridades contempladas no anexo 1 desta Lei serão

fixadas no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, que será encaminhado
ao Legislativo Municipal até o dia 01 de outubro de 2016.
Art. 3° - A elaboração e aprovação do Projeto da Lei do Orçamento Anual — LOA, exercício de 2017,

e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com os Anexos de Metas Fiscais e de
Riscos Fiscais, em conformidade com o que dispõem os parágrafos 1°, 2° e 3° do Art. 4° da LC
101/2000.
§ 1° - A elaboração e a execução da LOA 2017 deverão levar em conta as metas de resultado
primário e nominal, estabelecidas no Mexo de Metas Fiscais que integra esta Lei.
§ 2° - As prioridades e as metas especificadas nornet!li terão precedência na alocação de recursos

no orçamento do exercício de 2017, não se constituindo, em limite a programação das despesas.
CAPITULO Il
DAS DIRETRIZES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA A ELABORAÇÃO
DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL
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Art. 4° - A elaboraçao e ta Aprovação do Projeto da Lel 'Orçamentária para o exercício financeiro de
2017 e dos créditos' adicionais, bemIcomo atexecução dás respectivas :leis, deverão ser :realizadas

de acordo comó «principio. i dapublicidacle,;.%prornovendo-se ', transparência da 'gestão 'fiscal e
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas
etapas.
§ 1° - Em atenção ao que preceitua a Lei Complementar 131, os poderes Executivo e Legislativo
darão ampla transparência aos gastos públicos, com a liberação ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, e ainda com a publicação dos
seguintes relatórios e documentos:
a) estimativas das receitas de que trata o art. 12. § 3°, da Lei Complementar n°101. de 2000:
b) Lei Orçamentária Anual e seus anexos; net

a
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c) créditos adicionais e seus anexos;
d) Prestação de Contas de Governo e Prestações de Contas de Gestão.
e) incentivo á participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
§ 2° - O Poder Legislativo deverá realizar audiências públicas durante a apreciação do Projeto de Lei
Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, que contarão com a participação de
entidades dos movimentos sociais, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 48 da
Lei Complementar n°101, de 2000. •
§ 3° - As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e legais
e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do
panorama econômico ou de qualquer outro fator relevante.
§ 4° - As estimativas das despesas obrigatórias der:que: tratam os anexos desta Lei deverão adotar
metodologia de cálculo compatível com a legislação apliaivel, o comportamento das despesas em
anos recentes, os efeitos decorrentes de decisões 4judiCiais '. e o nível de endividamento do município.
Art. 5° - A coleta de ;dado& das,,propostas orçamentárias dos Órgãos, Entidades etundos do Poder
Executivo, o seu processamento e- a 'sua' consolidação.no , Projetokte }Lei . do Orçamento Anual para
2017, bem como suas alterações e as modificações nós quadros de detalhamento da despesa, serão
feitos por meio de sistema -integrado. de gestão administrativa,: yinculado a Secretaria de
Planejamento, Administração, Finançaile Orçàmento.
.

.

Parágrafo Único — °s i:relatórios:que consolidaraLProlpostdOrçamentária dos orgãos,,Autarquias,
Entidades e Fundos do:Poder Executivo deverão ser encaminhados e protocolados na Secretaria de
Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento* devidamente yalidadas ypor-tseu,titular,,até 01
de setembro de 2016 -- ü7

asa:~ railiAS

LI ■auldf.ta~,

Art. 6 ° - A Lei do Orçamento Anual abrangerá os orçamentos fiscal e da seguridade social,
referentes aos órgãos do Poder Executivo e Legislativo, seus fundos, autarquias, fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Art. 7° — A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo 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 encaminhada ao Poder Executivo
para ajuste e consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual até o dia 31 de agosto de 2016,
observados os limites fixados no Art. 29-A da Constituição Federal.
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Art. 8° A Lei do Orçamento Anual conterá reserva de contingência em montante equivalente até o
limite de 04 (quatro) por cento da receita corrente liquida - RCL, apurada no RREO do 4 0 bimestre de
2016, que será destinada a atender aos passivos contingentes e outros riscos, eventos fiscais
imprevistos, conforme inciso III, do art. 5 0 da LC n° 101. de 2000. e ainda, contrapartidas para
convênios firmados e não previstos na proposta inicial.
—

Parágrafo Único
Para efeito desta Lei, consideram-se passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos a deficiência de saldos orçamentários para o pagamento de despesas
vinculadas a pessoal e encargos sociais, juros e encargos da divida, amortização da divida
contratados e precatórios judiciais, cuja deficiência das dotações iniciais se deram por conta de
fatores imprevistos como aumento do salário mínimo, aumento do piso nacional salarial, dentre
outros, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado t a suplementar referidas dotações, utilizando
como fonte de recurso a anulação de saldos orçamentários da Reserva de Contingência.
-

Art 9 0 Para cumprimento das metas estabelecidas:!sempre que necessário, em razão dos efeitos
da economia nacional ou catástrofes de,. abrangènoilimitada ou decorrentes de mudança de
legislação, o Poder Executivo adaptará as' receitaie as despesas da LOA 2017 da seguinte forma:
—

I — alterando a estrutura organizacional ou a competência legal ou regimental de órgãos, entidades e
fundos do Poder Executivo:
‘ 27

!:áaç ran t.

II — incorporando receitas não previstas;
III — não realizando despesas previstas,,
Art.10° O Poder Executivo. ,é,autorizadornos termos ,da Constituição Federal a:
;+,:. 1 W !1 lai
:n
4.;:f1 ,;''':
' -.', A ...
(', :- wal t'. ) ... ;..
' k ,,,
i.
i - Realizar opeiaçõeStde crédito; inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária — ARO, atè o
.
limite estabelecido pela . legislação em vigor;
II— Abrir créditosiádioicinais suplementares atésÁmite'de'70%.:(setenta Porcento) do orçamento das
despesas, nos termos da legislação Vigente;
III - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos
previstos.
IV — Promover as alterações das fontes de recursos vinculadas a fixação da despesa orçamentária,
tendo por finalidade identificar as Fontes de Recursos movimentadas, demonstrando as alterações
relacionadas exclusivamente com as Fontes de Recursos de uma mesma Programação
Orçamentária.
-

V Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação,
com prévia e especifica autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição
—

Federal. rrea
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Art. 11° - Não poderão ser fixadas despesas em desacordo com os ditames 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 titulo de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem
fins lucrativos, que desenvolvam atividades de natureza continuada e preencham uma das seguintes
condições:
I- prestem atendimento direto ao público nas áreas de: assistência social, saúde, educação, esporte,
cultura, turismo e lazer.
II- sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III- atendam ao disposto nos artigos 204 e 217 da Constituição Federal, no artigo 61 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvençõesisociais. a entidade privada sem fins lucrativos
,g 4
deverá apresentar declaração de funcionamentwegulapezcomprovantes de regularidade do mandato
.,&; „
de sua diretoria, bem como o previsto no art. 116 5;dàli
e 8.666/93, especialmente com relação à
regularidade fiscal exigida pela Constituição da República em seu art. 195, § 1° e a lei 8666/93, art.
•
116 c/c art. 29.
§ 2°- As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer titulo, submeter-se-ão à
fiscalização dos Poderes Executivor-e jLegislativo Municipal i.corn: , .a ;finalidade de , verificar o
cumprimento de metas e objetivos:pana:os qu iáisfreceberam. bstrecursosr, atendendo o, exigido no art.
16 e seu parágrafo, da lei 4320i64. ,
§ 3° - É vedada a destinação de recursos públicos para instituições ou entidades privadas que não
prestem contas da última subvenção recebida no prazo fixado rio convênio.

Seção II
Da Estrutura e Organização Dos Orçamentos
Art. 13 0 - O Projeto da LOA 2017 que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal será
constituído de:
I - Texto da Lei;
II - Quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso
III da Lei n°4320 de 1964, conforme Anexo desta Lei;
III - Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, contendo:
nnkr
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a) Receitas discriminadas por natureza, identificando a fonte de recurso correspondente a cada cotaparte de natureza de receita, o orçamento a que pertence e a sua natureza financeira ou primária
observada o disposto no art. 6° da Lei n°4320, de 1964;
b) Despesas, discriminadas na forma prevista no art. 14 e nos demais dispositivos pertinentes desta
Lei;
IV — Discriminação da legislação da receita, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

Art. 14°
Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade
orçamentária, 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:
—

Despesas Correntes
—Pessoal e Encargos Sociais
—Juros e Encargos da Divida
— Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital ---—Investimentos
—Inversões Financeiras
.
_ .
—Amortizaçao da uivida

'arz
.

cr,:i1C
2g2

"1"
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Art. 15° A estrutura do Projeto dwlei daOrçamentoAnual deveráidentificar a receita pororigem e
unidade orçalmentária eâa despesa, por função,sub função, programa de:governo,"ação, fonte de
r

-

—

recursos e esfera orçamentária
3

-2

. ‘è desclobrart4nijaçõesEerçãmentáriás;
§ 1 ° • Os prograni~aiáafirtir:os'iseustbjetivo:s

§ 2°
As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e
operações especiais.
—

§ 3° As ações orçamentárias citadas no parágrafo anterior, de acordo com a finalidade do gasto,
serão classificadas como:
I — atividades de pessoal e encargos sociais;
II atividades de manutenção administrativa;
III — outras atividades de caráter obrigatório;
IV atividades finalisticas;
V — projetos. „yetior
—

—

—
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Art. 16°

As fontes de recursos que corresponderem às receitas provenientes da concessão e
permissão de serviços públicos constarão da Lei Orçamentária Anual com código próprio que as
—

identifique.

Art. 17°

Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o

—

detalhamento estabelecido para o projeto de Lei Orçamentária Anual.

Art. 18°

—

A Lei do Orçamento Anual incluirá ainda, dentre outros, os seguintes demonstrativos:

I — Divida Fundada;

II — das receitas e das despesas do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social, bem
como do conjunto dos dois orçamentos, que obedecerá ao previsto no art. 2°, § 1° da Lei Federal n°.
4.320 de 1964;
III —da despesa por funções;
IV da aplicação dos recursos destinados à manutenção, • ao desenvolvimento do ensino;
—

V da aplicação dos recursos destinados às açõesMserviços públicos de saúde;
VI da despesa por fonte de recursos para cada ótgãod‘ritidade e fundo;
—

—

VII — da consolidação das despesas por projetos, atividades e operações especiais, por ordem
numérica;

VIII

—

da despesa por programa;WW11,0,1,-

Armo

IX — dos projetos e atividades finalisticos consolidado;
X — da compatibilidade das metas programadas trios orçamentos comias objetivos e as metas
previstas no Mexo de Metas Fiscais désta Lei, de aco trddi ca á inciso laft.: 5° da Lei Complementar
Federal N° 101, de:2000.

Seção III
Das Diretrizes Especificas para a Elaboração do Orçamento da Seguridade Social
Art. 19°

—

O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender as

ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos artigos 194, 195, 196,
200, 201, 203 e 212, § 4°, da Constituição Federal, e contará, dentre outros, com recursos
provenientes:
I — das contribuições sociais previstas na Constituição Federal;
II — das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram, exclusivamente, este
orçamento;
III — do orçamento fiscal.
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Parágrafo Único

—

A destinação de recursos para atender despesas com ações e serviços públicos

de saúde e de assistência social obedecerá ao principio da descentralização, conforme especificado
na Constituição Federal, artigo 198.

Art. 200_ No Exercício de 2017 serão aplicados em ações e serviços de saúde no mínimo recursos
equivalentes aos autorizados em 2016, se mantidos os mesmos níveis mínimos de repasses de
recursos federais e estaduais.

Art. 21°

—

O Orçamento da Seguridade Social discriminará:

I - as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde e assistência social em categorias de
programação específicas no Município;

II

—

as dotações relativas ao pagamento de benefícios em categorias de programação específicas

para cada categoria de beneficio:
III - as estimativas relativas às contribuições para a seguridade social dos empregadores incidentes
sobre a folha de salários.

Art. 22°

—

Ficam os órgãos do Poder Executivo, seus Fundos, Autarquias e Fundações, autorizados

a efetivar convênio& 'e similarepo .c âmbito da sua administração, disponibilizan'do a necessária
contrapartida para o alcance dos ObjetivSestipulados.

Parágrafo Único

—

A contrapartida de.que trata o caput poderá ser reduzida mediante justificativa do

órgão responsável pela execução idaskespectivas ações,klue deverá constar do respectivo processo

de concessão da transferência.
CAPITULO III
DAS DISPOSICÕES PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCSAIS
Art. 23°

—

Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas

orçamentárias para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de
acordo com a situação vigente em agosto de 2016, projetada para o exercício de 2017, considerando
os eventuais acréscimos legais, inclusive o disposto nos parágrafos deste artigo ou outro limite que
vier a ser estabelecido por legislação superveniente.
§ 1° - para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°, inciso II, da Constituição, observado o
inciso I do mesmo 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
-
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