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Lei N.!!1884/16 de 29.06.2016

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentário de 2017 e dá outras providências.

A Câmara Municipal da Estância Hidromineral de J~cutinga, Estado de Minas Gerais,

aprova, ~ eu Prefeito Sanciono a seguinte lei:
i'

Jr
I,,

Disposições Preliminares

Art.1Q. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, ~ 22, da

Constituição da República, e na Lei Complementar nQ 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes

para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

J

11- orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;

111 - disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;
,
•IV - disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Muniçípio;

V - equilíbrio entre receitas e despesas; t .~J; <

VI - critérios e formas de limitação de empenho; ., ''4:
'1

VII - normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas

financiados com recursos dos orçamentos;

VIII - condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e

privadas;

IX - autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes

da federação;

X - parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de

desembolso;

XI - definição de critérios para início de novos projetos; Ar
\
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XII - definição das despesas consideradas irrelevantes;

XIII - incentivo à participação popular;

XIV - as disposições gerais.

Seção I

Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

Art. 2£'. Em consonância com o disposto no art. 165, 9 19, da Constituição da República,

atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município, as ações

relativas à manutenção e funcionamento dos órgãos da administração direta e das entidades da

administração indireta, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2017

correspondem às ações especificadas no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta lei, de

acordo com os programas e ações estabelecidos no Plano Plurianual relativo ao período de 2014-

2017, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2017 e na sua

e,xecução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

91º. O projeto de lei orçar:nentária para 2017 deverá ser elaborado em consonância com as

metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

9 2º, O projeto de lei orçamentária para 2017 conterá demonstrativo da observância das

metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

Seção 11
Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual

Subseção r
Das Diretrizes Gerais

Art. 3º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas por

funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, de acordo com as
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codificações da Portaria SOF n9 42/1999, da Portaria lnterministerial STNjSOF nº 163/2001 e da

lei do Plano Plurianual relativo ao período de 2014-2017.

Art. 4º. Na lei orçamentária, a discriminação da despesa far-se-á, no mínimo por

elementos, conforme dispõe o art. 15 da Lei oQ4.320/64.

Art. se. O orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos compreenderão a

programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos. autarquias, fundações, empresas

públicas dependentes, e demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha

a maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro MunicipaL

Art. 69. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara

Municipal será constituído de:

1 - texto da lei;

II - documentos referenciados nos artigos 29 e 22 da lei n9 4.320/1964;

111- quadros orçamentários consolidados;

IV - anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida

nesta lei;

V - demonstrativos e documentos previstos no art. 59 da lei Complementar n9 101/2000;

Art. 79. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei

orçamentária de 2017, s~rão elaboradas a valores correntes do exercício de 2016, projetados ao

exercicio a que se refere.

3

base de cálculo, bem~)
Parágrafo único - O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de

expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do crescimento da

economia e da evolução de outras variáveis que impliquem aumento da
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como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de

resultado primário e nominal estabelecidas nesta lei.

Art. 82. O Poder Executivo colocará â disposição do Poder Legislativo, no mínimo trinta dias

antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as

estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as

respectivas memórias de cálculo.

Parágrafo único. O Poder legislativo encaminhará ao Órgão Central de Contabilidade do

Poder Executivo, até lS dias antes do prazo definido no capu!, os estudos e as estimativas das

suas receitas orçamentárias para o exercicio subsequente e as respectivas memórias de cálculo,

para fins de consolidação da receita municipal.

Art. 99. O Poder Legislativo encaminhará ao Órgão Central de Contabilidade do Poder

Executivo, até 15 de agosto de 2016, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de

consolidação do projeto de lei orçamentária.

Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam

definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio

orçamentário entre a receita e a despesa.

Art. 11. A lei orçamentária discriminará, nos órgãos da administração direta e nas

entidades da administração indireta responsáveis pelo débito, as dotações destinadas ao

pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100 da Constituição da

República.
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9 1!!. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração

direta e as entidades da administração indireta submeterão os processos referentes ao

pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria do Município.

9 2~.Os recursos alocados para os fins previstos no caput deste artigo não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade, exceto no caso de saldo

orçamentário remanescente ocioso.

Subseção 11
Das Disposições Relativas à Divida e ao Endividamento Público Municipal

Art. 12. A administração da dívida pública municipal interna tem por objetivo principal

minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos

para o Tesouro Municipal.

9 1º. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento

da dívida.

9 2º. O Município, por meio de seus órgãos e entidades, subordinar-se-á às normas

estabelecidas na Resolução nQ 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais

para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao

disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição da República.

Art. 13. Na lei orçamentária para o exercício de 2017, as despesas com amortização, juros e

demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas.

Art. 14. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de

crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecid~: ~/

na lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. /-\

iJj)
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Art. 15. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de

crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da lei

Complementar nº 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do

Senado Federal.

Subseção 111
Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência

Art. 16. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente

com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da

receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2017, destinada atendimento de

passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e reforço das dotações

orçamentárias que se tornarem insuficientes.

Seção 111
Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários

Subseção I
Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais

Art. 17. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, 91º, inciso 11, da Constituição da

República, observado o inciso I do mesmo parágrafo, fica autorizado 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, desde

que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº. 101/2000.

9 1º. Além de observar às normas do caput, no exercicio financeiro de 2017 as despesas

com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender as disposições contidas nos

artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.
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~ 2Q.Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei

Complementar n9. 101/2000 serão adotadas as medidas de que tratam os 99 39 e 49 do art. 169

da Constituição da República.

Subseção 11
Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras

Art. 18. Se durante o exercício de 2017 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata

o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nQ• 101/2000, o pagamento da realização de

serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante

interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender as

situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo é de exclusiva

competência do Prefeito Municipal e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência

do Presidente da Câmara.

Seção IV
Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município

Art. 19. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o

exercício de 2017, com vistas à expansão da base tributária e conseqüente aumento das receitas

próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais,

dentre as quais:

I - aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos

tributário/administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;

11 - aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos,

objetivando a sua IT)aior ex.atidão;
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111- aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e

racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades,

a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços;

IV - aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da

legislação tributária.

Art. 20. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração,

adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, com destaque para:

I - atualização da planta genérica de valores do Município;

II - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial

Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções,

inclusive com relação à progressividade deste imposto;

III - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da lOna urbana

municipal;

IV - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

V - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens

Imóveis e de Direitos Reaissobre Imóveis;

VI- instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos

e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

VII- revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de policia;

VIlJ - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a

justiça fiscal;

IX - instituição, por lei específica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade de tornar

exequível a sua cobrança;

X - a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações legais,

daqueles já instituídos. (G)

8



9

~':~7:<~Prefeitura Municipal de Jacutinga
m I Estância IIidromineral
~~ Praça dos Andradas s/n - Centro - Jacutinga - MG

Art. 21. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza

tributária somente será aprovado se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar nº

101/2000.

Art. 22. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser

considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam em

tramitação na Câmara Municipal.

~ 1º. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de

forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta das referidas

receitas serão canceladas, mediante decreto, nos 30 (trinta) dias subsequentes à publicação do

projeto de lei orçamentária de 2017.

9 29. No caso de não aprovação das propostas de alteração previstas no caput, poderá ser

efetuada a substituição das fontes condicionadas por excesso de arrecadação de outras fontes,

inclusive de operações de crédito, ou por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do

exercício anterior, antes do cancelamento previsto no 9 12 deste artigo.

Seção V
Do Equilibrio Entre Receitas e Despesas

Art. 23. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercicio

de 2017 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir

uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo

de Metas Fiscais, constante desta Lei.

Art. 24. Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de despesa

do Município no exercício de 2017 deverão estar acompanhados de demonstrativos que

discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada

~
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um dos exercícios compreendidos no período de 2014 a 2017, demonstrando a memória de

cálculo respectiva.

Paragrafo único - Não será aprovado projeto de lei que implique em aumento de despesa

sem que estejam acompanhados das medidas definidas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº

101/2000.

Art. 25. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas

poderão levar em conta as seguintes medidas:

I - para elevação das receitas:

a) a implementação das medidas previstas nos arts. 19 e 20 desta Lei;

b) atualização e informatização do cadastro imobiliário;

c) chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

ti - para redução das despesas:

a) utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa

pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra e evitar a cartelização

dos fornecedores;

b) revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

Seção VI
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 26. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9!!, e

no inciso JJ do ~ 12 do artigo 31, da Lei Complementar n9 101/2000, o Poder Executivo e o Poder

legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,

calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais

constantes da lei orçamentária de 2017, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e

financeiras.

10
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91º. Excluem-se da limitação prevista no caput deste artigo:

I - as despesas com pessoal e encargos sociais;

11- as despesas com benefícios previdenciários;

111- as despesas com amortização, juros e encargos da dívida;

IV - as despesas com PASEP;

V - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

VI - as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal.

9 22. O Poder Executivo comunicará ao Poder legislativo o montante que lhe caberá tornar

indisponfvel para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no

caput deste artigo.

9 32. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o

parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão

aos respectivos órgãos e entidades na limitação do empenho e da movimentação financeira.

9 4Q. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente

para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste

artigo.

Seção VII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas

Financiados com Recursos dos Orçamentos

Art. 27. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de

custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.

Art. 28. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, à alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução,

II
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serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas

de governo.

919. A lei orçamentária de 2017 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações

governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que

as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa especifico

deverão ser agregadas num programa denominado "Apoio Administrativo" ou de finalidade

semelhante.

9 29. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e

patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução,

avaliação e controle interno.

9 3º. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de

gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da

produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.

Seção VIU
DasCondições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas

Art. 29. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações

a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam

destinadas:

I - às entidades que prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas

de assistência social, saúde, educação ou cultura;

II - às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada;

111-às entidades que tenham sido declaradas por lei como utilidade pública.

12
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Parágrafo único - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade

privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no

exercício de 2017 por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do

mandato de sua diretoria.

Art. 30. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações

a titulo de auxílios e contribuições para entidades públicas e/ou privadas, ressalvadas as

autorizadas mediante lei específica e desde que sejam:

J - de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino,

saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente;

II - associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes

públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública

municipal, e que participem da execução de programas municipais.

Art. 31. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações

a título de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos, ressalvadas as instituídas por

lei específica no âmbito do Município que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento

industrial.

Art. 32. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação

para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender as

situações que envolvam claramente o atendimento de interesse local observado as exigências do

art. 25 da lei Complementar nº 101/2000.

Art. 33. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção, a

qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o

cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recu(I;J
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Art. 34. As transferências de recursos às entidades previstas nos arts. 29 a 32 desta Seção

deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo

ser ob~ervadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Leinº 8.666/1993,

ou de outra Lei que vier substituí-la ou alterá-Ia.

9 12. Compete ao órgão ou entidade concedente o acompanhamento da realização do

plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

9 2º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o

Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

9 3º. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput deste

artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos

diretamente do Governo Federal por meio do PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 35. É vedada a destinação, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de

recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as

exigências do art. 26 da Lei Complementar n2 101/2000 e sejam observadas as condições definidas

na lei especifica.

Parágrafo único - As normas do caput deste artigo não se aplicam a ajuda a pessoas físicas

custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.

Art. 36. A transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra, inclusive da

Prefeitura Municipal para as entidades da Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica

limitada ao valor previsto na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais.

(íj)
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Parágrafo único. O aumento da transferência de recursos financeiros de uma entidade

para outra somente poderá ocorrer mediante previa autorização legislativa, conforme determina

o art. 167, inciso VI da Constituição da República.

Seção IX
Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes

da Federação

Art. 37. É permitida a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de

dotações para que o Município contribua para o custeio de despesas de competência de outro

ente da federação, desde que autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao

atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local.

Parágrafo único - A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser

precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, de acordo com o art.

116 da Lei nº 8.666/1993.

Seção X
Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de

Desembolso.

Art. 38. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a

publicação da lei orçamentária de 2017, as metas bimestrais de arrecadação, a programação

financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 13 e 8!?

da Lei Complementar n!?101/2000.

9 1!? Para atender ao caput deste artigo, as entidades da administração indireta e o Poder

Legislativo encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Município, até 15 (quinze) dias

após a publicação da lei orçamentária de 2017, os seguintes demonstrativos:

rw)
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I - as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no art. 13

da Lei Complementar nº 101/2000;

II - a programação financeira das despesas, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº

101/2000;

111-o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a pagar, nos

termos do art. 8º da Lei Complementar n!! 101/2000.

S 2º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à

programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso, no órgão oficial de publicação

do Município até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2017;

9 3º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de que trata o

caput deste artigo, deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de

resultado primário estabelecida nesta Lei.

Seção XI
Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos

Art. 39. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2!?

desta Lei, a lei orçamentária de 2017 e seus créditos adicional observado o disposto no art. 45 da

Lei Complementar n!?101/2000, somente incluirão projetos novos se:

I - estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de 2014-2017 e com as normas desta Lei;

JI- as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o atendimento de

seu cronograma físico-financeiro;

111 - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou

de operações de crédito.

16
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Parágrafo único - Considera-se projeto em andamento para os efeitos desta lei, aquele

cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2017, cujo

cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2016.

Seção XII
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art. 40. Para fins do disposto no 9 3º do art. 16 da lei Complementar nº 101/2000, são

consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos

incisos J e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de

engenharia e de outros serviços e compras.

Seção XIII
Do Incentivo à Participação Popular

Art. 41. O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro de

2017, deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.

Parágrafo único - O princípio da transparência implica, alem da observância do principio

constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso

dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 42. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para;

I - elaboração da proposta orçamentária de 2017, mediante regular processo de consulta;

11 - avaliação das metas fiscais, conforme definido no art. 9Q, 9 4Q, da lei Complementar nQ

101/2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas

nesta lei.

Seção XIV
Das Disposições Gerais

17
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Art. 43. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou

utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2017

e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência,

incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas

competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de

programação, conforme definida no art. 3º. desta lei.

~ lº. As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2017 e em seus

créditos adicionais, poderão ser modificadas, por meio de decreto, para atender às necessidades

de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução

do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa.

9 29. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da

abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos

mediante decreto do Poder Executivo.

~ 3º. Caso ocorra qualquer alteração prevista no caput deste artigo, a mesma deverá,

obrigatoriamente, se comunicada ao Poder Legislativo.

Art. 44. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização

legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei nº

4.320/1964 e da Constituição da República.

~ 1º. A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite

créditos adicionais suplementares. Qj') para a abertura de

18
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929. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos

circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de

dotações propostos.

Art. 45. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art.

167, 9 29, da Constituição da República, será efetivado mediante decreto do Prefeito Municipal,

utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei n9 4.320/1964.

Art. 46. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder legislativo para propor

modificações no projeto de lei orçamentária anual, enquanto não iniciada a sua votação, no

tocante as partes cuja alteração venha a ser proposta.

Art. 47. Se o projeto de lei orçamentária de 2017 não for sancionado pelo Prefeito até 31

de dezembro de 2016, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento

das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

11- benefícios previdenciários;

111 - amortização, juros e encargos da dívida;

iV - PiS-PASEP;

v - demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município; e

VI - outras despesas correntes de caráter inadiável.

9 12. As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas à 1/12 (um doze avos)

do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2017, multiplicado pelo número

de meses decorridos até a sanção da respectiva lei.

9 22. Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiavel, a que se refere o

inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do projeto de

Q;) i9
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lei orçamentária de 2017 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 da lei Complementar n~

101/2000.

Art. 48. Em atendimento ao disposto no art. 4º, 99 lº, 29 e 3º da lei Complementar nl:?

101/2000, integram a presente lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Metas Fiscais;

11- Anexo de Riscos Fiscais;

111- Anexo de Metas e Prioridades.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jacutinga, 29 de junho de 2016.

NOÉ o' afódRrGUES
Prefeito Municl -(

o FILHO

inanças, Planej. e
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MUNICiPIO DE JACUTINGA

CONSOLIDADO DO MUNIClpfO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS

2017
V"o«o •• '" ll$l,oe- M" 2011 M"

ESPEClflCAçAO r-vÃlOIl ~lLtlOR
,~ VAlOIl VMOR ". VALOR VALOR 'Jl,PIB-

C~ENTE J.!t C~!~~ . CORRENTE C b} CONSTNllf. . CORRE,,""Elc} COH$TANlf. ..
Re<:e<'"TOla' 69.000.000.00 65.7' •. 285.71 0.00 13.000.000,00 &8.• 02.17 •. H i 000 71.800.000.00 &8,723.59.80 0.00

R""'" ••••Pomaria. ( I ) 68.762.950,00 5:; .• 811.523,81 0.00 72.747.950,00 68.173-602.58 ' 0.00 7S.5JlJI50,OO 61 .• 91.448,01 0.00

0..". •.. Tolal 69000.000,00 85.7'4.2115,71 0.00 13.000.000,00 66 .• 02114,43 .00 71.100.000,00 56.7lJ.4Sg,ElO '.00

O•• ". ••• Prman •• (11) 6Il.05O.ooo,0Ç I 64.109.523,81 0.00 72.050.000,00 65.5:l8.n7,O '.00 75.150.000.00 1I5.198.1()1.SO '.00

R.....,I•••"" Po""'''' (''')" (1.11) 7'2950,00 679000,00 0.00 697.950,00 6:1-1.175,15 '.00 682,950,00 593.343.58 .00

R.outla"" Non-.n•• -100.000,00 i -95.n8,10 .00 -'00.000.00 -90,962.8<1 '.00 .100.000.00 -ll6.I]9,50 0.00

0'''''10 P\jbloC/leo.,,,,,I.,.da 1.500.000,00 1421.571,.3 .00 1.500.000.00 1,:164,.42,13 I '.00 1 400.000,00 1.211313,07 '.00

01.••••••Cor1oo4'l1Bd.llqo ••• .2250.000,00 .2.'42.157,14 .00 .2.350.000.00 .2.137.626.761 .00 ..2.450.000.00 .2.128~7,17 '.00

R"","I•• P"""", •• """...,.""" Pf>P (IV I
000 I .00 .00 '.00 ':1 '.00 0.00 000 '.00

Dewe •••• _ ••• 9""""" POCpf>P ( li ) 000 .00 '.00 0.00 .00 0.00 0.00 000 .00

''''paclO ilo •• 1<10da. PPP 1VI ) 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 '.00-
• Valor C<w,.nt. I Pie. 100

-'

2017

000

2017

'.00

PRODUTO"T!'RNO BRUTO(PIB I .VMORl;S PREVISTOS I EM REAIS I

M"
000

INOltES DE •• nAçÃO _VMORES PREVISTOS I EM'!loJ

M"
4,70

2019

0.00

M"
4,70

C) UNIAo. ASSESSORIA CONSUL7ORIA 7REINAMENTO E fNFMMAnCA M!iI","op<J< rr~""",:o Ap."",,_ (Jom"'9"'"



MUNiCíPIO DE JACUTINGA

CONSOLIDADO 00 MUNICiPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 2 -AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICtO ANTERIOR

2017

AMF_DemOllsUatlyo 2 (LRF, art. 4', f 2', Inciso II
---ESF'ECIFICAC10

R""",la Tolal

R"","l" Pnmanas( II
Despe ••• h1<l1

ne-•.••.~Pnrná •••••• ( 11 )

Resullaoo Pomar., 1111)' 11-11)

R••••• 1U>doNom;"al

D;"da PÚl>l>C.il C",,>Okdaoda

VALOR PREVlSTO

'.00

Valot •• em RI1 00

METASF'REVISTAS % MElAS REALIZAOAS % VARlAÇÃO
EM2015. (aI '" EM2015-tbl '" le)-( boa) ~Jela_~

10000 000.00 '.00 536709:lli,95 '.00 _'6.329(&],05 _23,33
67,414000.00 '.00 53,5'4,443.'_ '.00 -'3.899,556,88 -20,62
69,96(l000.OO '00 5, 336790,59 '.00 _-8.623209,41 _2lj,62

69,119800,00 '.00 5O,~5.SllI,59 '.00 _19,124.218.41 -27.64
_'.765/100,00 '.00 345866',53 '00 5224,66,.53 _295,88

'.00 '.00 _1.192.690,97 '.00 -1,192,690.97 '00
1800000,00 '.00 583,074,86 '00 -1.216,925.14 .67,61
-2.050,000,00 '.00 583.074,66 '.00 2633074.86 _128,44

PROOl/TO I"ITER~O BRUTO I PlB l- EXERClclO OE 2015 (EM REAIS)

'.00

- Consideramos que as Melas de arrecadação para o exercícios 2013. 2014 e 2015, não foram consideradas satisfatórias devido a

frustração de convênios com o Estado e União que não foram cocretizados e lambém a diminuição nas transferências da UNIÃO,

porém houve redução nas despesas e muila delas simplesmente não puderam ser iniciadas por falta de verba e também zelando para

que não houvesse despesas maiores que as receitas de modo que houvesse comprometimento nas contas publicas municipais.

Conforme reza a Lei Complementar 10112000 em especial no exercicio de 2017 o geslor não pode passar despesas para a próxima

legislatura se não houver valores em caixa, ou seja, deixar restos a pagar sem lastro .

• Consideramos também satisfatória as metas com Resultados Primário e Nominal nos exercicios 2013 a 2015, ocorrendo de acordo

com o previsto. não ocasionando resultados que já não fosse esperados e previstos nas lDO dos exercicios respectivos.

lIUNIÁO ASSESSORIA, CONSUL romA. TREINAMENTOE IfIF()I.IMATlCA ~roMDPO' (M"C,,,,,,,,A,,,,,,,noo Dtims'9"'"
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MUNICíPIO DE JACUTtNGA

CONSOLIDADO DO MUNiCíPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 3. METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCíCIOS ANTERIORES

2017

AMF - Demonstrativo 3 (lRF, 3:rt. 4", ~ 2", Inciso 11) Valores em R$1,OO

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES

2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

Receita Tolal 79000000,00 70000000,00 .11.39

1

68.300.000,00 I -2,43 69.000.000,00
1.
02

1
73,000000,00 5,80 76 800.000.00 5.21

Receitas Priménas ( I ) 76,359,000,00 67.414.000.00 -11.71 -0.08 68.762.950,00 I 2,09 72,747,950,00 5,80 76.532.950.00 5,2057,357,000,00 I
Despesa Total 79.000,000,00 69960,000,00 -11,44 68200,000.00 I -2.52 69.000.000.00 I 1,17 73.000.000.00 5.80 76.800.000.00 5.21

Despesas Primarias ( 11) 78.410.000,00 69,119800.00 -11.77 67429000.00 I .2.53 68.050.000.00 0,92 72050.000.00 5,88 75.850.000,00 5.27

Resultado Prlmarlo ( 111)" ( I • II ) -2,051.000.00 -1,765800,00

1

.13,91 -72.000,00 -95.92 712.950.00 I -1.090,21 697,950.00 .2.10 682.950,00 -2.15

Resultado Nomimll .300.000,00 0,00 .100,00 -100,000,00 .100,00 -100.000.00 0,00 -100.000.00 0,00 -100.000,00 0,00

~vlda piJblica Consoli(lada 2000.000.00 1.800.000,00 -10,00 1.600.000.00 _11.11 1.500.000,00 1,500.000.00 0,00 1.400.000,00 -6,67

DIvida Consolidada liquida -2,050,000.00 -2,050.000,00 0E'.! -2.150,000,00 4,88 -2.250.000,00 -2,350.000,00 4,44 -2.450.000.00 4,26

ESPECIFICAÇAo VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2014 2015 % 2016 % 2017 " 2018 % 2019 %,
Recella TOlal 95.823.208,00 76,300,000,00 .20.37 68,300,000,00 -10.48 65,714285,71 .3,79 66402.874.43 1.05 66.723.459.80 0.48

I Receitas Primarias ( I ) 92.619,801,77 73481260.00 -20,66 67,357.000.00 -8,33 65.488523,81 -2,77 66.173.602.58 1,05 66491.448,08 0,48

I Despesa Total 95823,208.00 76,256400,00
1

-20.42 68,200000,00 -10,56 65.714,285,71 -3,64 66,402.874,43 1.05 66.723,459,80 0,48

Despesas Primarias ( 11) 95.107.566,32 75.405.982,00 I -20,72 67.429,000,00 .10.58 64,809,523,81 .3,88 65.538.727,43 1,13 65.898.104.50 0,55

Resultado Primaria ( 111) = ( I - 11) -2,481.764.55 -1924.722,00
1

-22,63 -72.000,00 -96,26 679000,00 -1,043.06 634.875,15 -6.50 593.343.58 -6,54

Resultado Nominal "363.885.60 0,00
1

-100,00 -100,000,00 .100.00 -95,238,10 -4.76 -90.962.84 -4,49 .86.879,50 I -4,49

Divida Pública Consolidada 2425904,00 1.962.000,00 -19,12 1.600,000,00 .16,45 1,428,571.43 .10,71 1.364.442,63 -4,49 1.216.313,07 .10,86

Divida Consolidada liquida
I -2.234,500,00 .\0,14 -2,150.000,00 -3.78 _2.142,857,14 -0,33 .2.137.626,78 -0.24 .2.128547.87 -0,42-2.486,551,60

2014

6,41

2015

11,28

íNDICES DE INFLAÇÃO (EM % )

2016 W17

9,00 5,00

2018

4.70

(fi).
2019

4,70

l:' UNIAO ASSfSSORIA {"XN-ISUI TORIA rRflNAMfNTO F INFORMA fiCA l TOA



MUNiCíPIO DE JACUTINGA

CONSOUDADO DO MUNlclPIO

lEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO4. EVOlUçAo DO PATRIMÓNIO L1aulDo

2017
"'MF. Demonst •• _ 4( LRF, .". 4.,' Z",lnclso "' I VMIrR •••• 11$1,00

PATRlIlIONIO ÚQUIOO ~" • ~.. • ,." •
Palnrntlnio I Capotai 59425.952,59 100.00 57,555,552,91 '00,00 55.924.320,09 100.00

R&Se<'VtIS '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00
Reoultado Acumulado '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00
TOTAL 59.425.952,59 100,00 57.565,552,97 100,00 :>5.924.320.09 100.00

>
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MUNiCíPIO DE JACUTlNGA

CONSOLIDADO DO MUNICiPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 5. ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OB11DOS COM A ALIENAÇÃO DE ATtVOS

2017

Valores em R$l,OOA"'F _Dom<>n~lrativo ~ (lI{F, art, 4", t 2", Inciso 111)"-_." -
RECEITAS REALlZAOAS 2015 (.) 2014( b) 21113(c)

RECElTAS DE CAPITI\I.I\I.IENAÇAO OEATNOS (I) 6.542,42 1.625,00 0.00
AI",n"Çllode oono MO••••• 0.00 0.00 0.00
AA-e,,"Çllodlt oon. 1<J1ÓVItIs 6,542,42 1.625,00 0.00

DESPESAS EXECUTADAS 2015[d) 2014( ••) 201S{I)
APLICAÇÂODOS RECURSOS DAAllENAÇAO OEATIVOS (. i 0.00 0.00 0.00
Despesas de Cep;1lI1 0.00 0.00 0.00

'n"".~"""",,, 0.00 0,00 ' 0.00
In",,_ F••••nceita. 0.00 0.00 0.00
Amorttzaçl1IoIR"".,."",.""",to d.oDivida 0.00 0.00 0.00
DespeMS Como•.••••do Ragimo ~••P, ••••oê<la. 0.00 0.00 0.00

S.••.lDO FI~""~CEIRO 2015! g ).~( ~ -.I.I~ + ~.I.'!L 2~!~!~)_ (Ib_ ••• + 1I11! 2013 (1)_ (lc_lII)

~oo FINANCEIRODO E)(E~CIcIO ANTERIOR! ~II) 1.62~,00 0.00 0.00
VAlOR (IV I~ (1_110111) 6.161,42 1625,00 0.00

r

r
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MUNiCíPIO DE JACUTINGA

MUNiCípIO

RECEITADE
FISCAIS

RENÚNCIA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS

E COMPENSAÇÃO DA

2 O 1 7
ESTIMATIVA

-- ---
SETORES/

TRIBUTO ~ODAlIOAOE PROGRAMAI RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA, CmWENs,o,çAO

BENEFICIARIO 2011 2018 I ""
IM""' ,,=

~ A"'8 'm, '- Tam! Rem, •• 1IO SETOR TRIBUTAÇAOIISENÇ.l.O " '" , ,~()(I(),OO lf>O000,00 150 OCJO.OO REOtJÇAO DOS OOS GASTOS COM MANUTENÇAO

Urt>&"a.,PTU MUlTAS DE O,"'. ATIVA/CONTRIBUINTES COM

PARCElAS EM ATRASO

l,1ult•• Juros 0., AI"'" Imp sob,e Sowicos Rm",s_ SETOR m'IIUT AÇAO/ISENÇÃO " '" , f>O000,00 50 00000 50000,00 REDUçAo DOS GASroS COl.1IMNUTENÇAo 00 MUNIClplO

ISSO", MULTAS DE DIV ATIVAJCONTIBUIENTES COM

ISSON INSCIlIlOS EM DIV. Ali

I ""'lOao Ju,,,,, 0" Mil/a ~ OuI'Q' Remls>aa SETOR TRIBUTAÇÃO/ISENÇAo " '" " SO OCJO.OO 5!l,OOO,OO 50.000,00 REDUÇÃO OOS GASTOS COM MANUTENÇÃO 00 MUNIClpIO.

Trobulos_1RIBUTOS MULTAS DE OIV ATIVNCONTRIBUINTES COM

PARCELAS EM ATAASO

l.1u'laSiJuro<' O•• AtOle Ou,,"S G,,,,",bu;;oo> Hem"sao SETOH lHlBUT AçAOIISENÇAo " '"' , 50000,00 50000,00 50000,00 REOUÇAO DOS GASTOS COM MANUTENÇAO 00 MUNICip,o

MULTAS DE DIV. AllVAlCONTll.lBUINTES COM

PARCELAS EM ATRASO

Oulra> Mull"" Ju',," ee Mo<a Drv AI" •. AGUA Re"".sao I SETOR TRI6UT AçAO/ISENÇAO " "" , 100.000.00 '00000,00 100.000,00 REDUÇAO DOS GASTOS COM MANUTENÇÃO 00 MUNICIP'O

ESGOTO MULTAS DE DIV ATIVNGONTRI6UINTES GOlA

PARGELAS EM ATRASO

TOI<Ol
400000,00 400000,00 400 000,00

~

~.

C>I.JI-.'IÀO. ASSFSSORIA CONSlJ1 TORIA TRFlNA\fFNTOF INFORMÁT/CA t TOA



MUNiCíPIO DE JACUTINGA

CONSOLIDADO DO MUNIClplO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS fiSCAIS

DEMONSTRATIVO 8. MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF • DfImonslralrvo 8 (lRF. lOTl.4', li 2., Ir>cisc V)

EnU_: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

ValoI'e."",RS1,OO

~~"
SALDO FINAL DO AU"'ENTO PER"'ANENTE DE RECEITA (I)

_~AA~~.8RUTA (111)_ (I' li)

SALDO UTlllZAOO IIV)

MARGEM L10UIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (1I1.IV)

Entldl"-' C ••••••••RA MUHICIPAL DE JACUTIHGA (MG)

EVENTOS

SALDO FINAL OOAUMENTO PlõRMANENTE DE RECEITA (I)

MARGEMBRUTA( 1111-( I 'li I

SALDO UTILIZADO ( IV I

MARGEM LIQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCe (111. IV I

~ umloO. ASSESSORIA.CONSUt TORJA.TRélNAMENTOE IfIFORMATICA~lffIJiIIoporFr.fIC.=Apareaao~"".

Valo. Prevl.lo ••••.• 2017

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

""""10 1.~5'
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MUNlciPIO DE JACUT1NGA

PROVIDENCIAS

DO MUNiCíPIO

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DE RISCOS FISCAIS

RISCOS FISCAIS E

2017

CONSOLIDADO

L E IDE

ANEXO

DEMONSTRATIVO 9

A~"llRf,",,_4' ",.,' ,> _

CAMARA MUNICIPAL DE JACUTINGA (MG)

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIO-~NCtAS

Oescrlçlo Valo, Dto.crlç.t.o Valor

Demandas Jud,clals 0,00 0,00

, DIVidas em Processo de ReÇ(ln~ec,menlo 0,00 000

! :::~sn:~a~::'::s~:~cedldas

0,00 0,00

0,00 000

I Ass;slenc,<lS D,versas 0,00 0,00

I Outros Passi~os Contingentes 0,00 0,00

I SUB-TOTAL 0,00 0,00

-- -- --
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

Descrlçlo Valo, Oesc,lçjo Valor

~u,sl",cao d" A"ecadacao 0,00 000

Re,Nu,cao de T"bulos a Ma"" 0,00 0,00

D,screpancm de "'rOJemes 0,00 0,00

OulfOS RISCOSF,scais 0,00 0,00

SUB.TOTAL 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

PASSIVOS CONTINGENTES -PRàvIÕ~NCIAS

Oescrlçlo Valo' Dto,c,lçio Valor

Demandas Judie,als 0,00 0.00

D,~,das em Processo de RemnMeomenlo 0.00 0,00

Avais e Garant'as Concedidas 0,00 0,00

Assuncao de Pa,s'~os 0,00 0,00

A'SI,lenC,a! Diversas 0,00 0,00

Outros Passivos Conl,ngentes 500,000,00 500,000,00

ENCHENTES, DFSLlZAMFNTOS FIC, 500.000,00 UTILIZAÇÃO OA RESERVA DE CONTINGI:NCtA PARA COBRIR DESPESAS DE PASSIVOS 500000,00

CONTINGENTES

SUB.TOTAl I 500,000,00 500000,00

DEMAIS RISCOS FISCAtS PASSIVOS

c. UN'AO _ASSFSSOf?1A CON!>UL TORIA rRflNAMfNTOF I"FQRMArlCA I WA

PROVIOtNCIAS
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MUNiCíPIO DE JACUTINGA

DO MUNiCíPIO

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DE RISCOS FISCAIS

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2017

CONSOLIDADO

LE I DE

ANEXO

DEMONSTRATIVO 9

Oesç,lçâo Valor I Oesçrlçao Valor
..

Fruslracao de A'recadacaa 250,000,00 I 250.000,00

Frustraçao de arreçadaçao de T~bulos Mun,c'pa,s, que poderikl de,x", de serem reCOlhidos aos 250,000,00 Coorança dos Inbulos, lendo" mun,clp'" a oongaçllo de ,eal,zar " Chamam.mlo utilizando de 250,000,00

cofres mun,c,pa,. devIdo a ,nad,mplenc,o dos oontriDuintes, diversos me,OS para a qu,laç;loo das parcelas em alrasos li em ull,miO caso leliar a protestos as

'efendas dividas. Também se,1I teil0 co"" nas despesas com manulenç:âo do MUlllcipio caso sOJacerta

a frustração das receitas mun'C'pa,.

Resl,tu'C30 de Tnbulos a MaIor 10.000,00 10,000,00

Rest~uir tnbutos recolhidos em dupl,cidade. o que pode ocorrer devido a falhas que poderao OCIJffer 10_000,00 Redução Sistemática nos gastos com manutenção do Mun;clp,o_ 10.000.00

no s,stema, taiS como IPTU, ISSQN,IT81

D,screpancoa de Projecoes 0.00 0,00

Outros R,scos F,scals 0,00 0,00
___ 'o

SUB.TOTAL 260.000,00 260000,00

TOTAL 760.000,00 760,000,00

I;>UNrAO. "SSI'SSORJA CONSULTOR'A, TRFlNAMENTOE INFORMATlCAl TDA
-----------_. -------.- -------------------------------------------------------------------------
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MUNIc1PIO DE JACUTINGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES OA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENTIDADE; PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

PROGRAMA: 0002 ENSINO AO ALCANCE DE TODOS

OBJETIVO: AMPLIAR, QUALIFICAR E MANTER ACOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, GARANTIR O ACESSO DE TODOS A EDUCACAO,ESTIMULAR A CONTINUIDADE DO APRENDIZADO EM TODOS OS NIVEIS, ERRADICAR A EVASAO

ESCOLAR, ATRAVES DA VALDRIZACAO DO MAGISTERIO.

AçAO OESCRIÇAO UNIDADE DE MEDIDA META RESULTADO ESPERAOO

1.003 AQUISICAO VEICULO ESCOLAR - RECURSO CQNVENID UNIDADE 0.00 VEICULOS ADQUIRIDOS

I:>!,JHlAO. ASS€SSOf/IA, CuNSUI roRIA TRFJNAMFNTOE INFORI.'AT!CA I roA
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