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LEI MUNICIPAL N° 479 DE 20 DE JULHO DE 2015
"Dispõe sobre as diretrizes para elaboração 
da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro 
de 2016 e dá outras providências."

A Câm ara Municipal de Pedras de Maria da Cruz-MG, aprovou e eu 
Prefeito sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. I o - Ficam estabelecidas, em cum prim ento ao d isposto no art. 165, 
§ 2o, da Constitu ição Federal, Lei Com plem entar 101, de 04 de maio de 
2000, Lei O rgânica Municipal, e nas normas da Lei Federal n° 4.320/64, 
as d ire trizes para elaboração do orçam ento do Municíp io para o exercício 
de 2016, compreendendo:
I. As prioridades e metas da Adm in istração Pública Municipal;
II. A  estrutura e organização do orçam ento municipal;
III. As d ire trizes gera is para a elaboração e execução do orçam ento do 
Município e suas alterações;
IV. As d isposições re la tivas às despesas com pessoal e encargos sociais;
V. As d isposições re la tivas à d ívida pública m unicipal;
VI. As d isposições sobre alterações na leg islação tributária;
VII. As d isposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MUNICIPAL

Art. 2o - As prioridades e m etas da adm in istração pública m unicipal para
0 exercício 2016, respeitadas as d isposições constitucionais e legais, 
terão precedência na alocação de recursos na Lei do O rçam ento Anual de 
2016, bem como na sua execução, não se constitu indo, todavia, em 
lim ite à program ação das despesas, observadas as seguintes d iretrizes 
gerais:
1 -  aprim oram ento dos investim entos na área de saúde, com adequação 
das equipes de Saúde da Fam ília e da rede física, investindo nas unidades 
de saúde, notadam ente nos centros e postos de saúde, bem como nas 
unidades básicas de saúde e de v ig ilância em saúde, buscando a 
hum anização dos serv iços e a melhoria do atendim ento da atenção básica 
da população;
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II -  in tegrar as políticas de saúde com as po líticas socia is de 
abastecim ento, saneam ento básico, esportes, com intensificação em 
relação à população nas fa ixas de m aior vu lnerab ilidade socia l, am pliando 
as ações de ativ idades fís icas supervis ionadas, orientação nutric ional, 
saúde bucal, saúde m ental, com bate a dependência quím ica de álcool e 
drogas;
III -  m anutenção e m elhoria da educação básica, com ênfase na 
m elhoria da qualidade do ensino, prom ovendo a va lorização dos 
profissiona is em conjunto com o incentivo a m aior partic ipação da 
com unidade esco lar e do Conselho Municipal de educação na revisão e 
adaptação do projeto pedagógico; m ediante investim ento na rede física e 
na capacitação do m agistério , garantindo vagas para universa lização do 
ensino infantil e educação especia l, identificando potencial para 
integração das áreas ind ígenas e quilom bolas;
IV -  continu idade da m elhoria e m odern ização do transporte  esco lar e 
dos program as de m erenda escolar, como aliados no com bate à evasão e 
como estratégia para integração da com unidade escolar;
V  -  estím ulo ao desenvolv im ento econôm ico do Municíp io, com ênfase à 
investim entos nas áreas vocacionais de agricu ltura e pecuária, 
especificam ente na m anutenção e m elhoria de estradas v ic ina is que 
perm itam  o m elhor escoam ento da produção, am pliação das parcerias 
com os Ó rgãos Técnicos Estaduais de apoio aos produtores rurais, 
investim ento em patru lha m ecanizada, in fraestrutura de pontes e m ata- 
burros; apoio ao em preendedorism o para form ação de novas fontes de 
em prego e renda, com apoio e tratam ento d iferenciado de m icro e 
pequenas em presas, com ênfase à form alização de negócios para 
am pliação da receita tributária  decorrente;
VI -  m elhoria do acesso aos serv iços públicos e à informação, am pliando 
a valorização à transparência; investim ento na capacitação de pessoal 
bem como em m elhores condições de trabalho e saúde dos serv idores 
públicos m unicipais, revisando os planos de cargos, carre iras e 
vencim entos, criando gratificações pelo cum prim ento de m etas e 
resultados.

u n ice f^
EDIÇÃO 2012

DRAS DE MARIA DA CRUZ 
Adm.: O povo no Podêr

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 3o -  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I  -  Programa: o instrum ento de organização da ação governam ental 
v isando à concretização dos ob jetivos pretendidos, sendo m ensurado por 
ind icadores estabelecidos no plano p lurianual -  PPA 2014-2017;
II -  A tiv idade: o instrum ento de program ação para a lcançar o ob jetivo 
de um programa, envo lvendo um conjunto de operações que se realizam  
de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto 
necessário à m anutenção da ação de governo;
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III -  Projeto: o instrum ento de program ação para a lcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operações lim itadas no tempo, 
das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfe içoam ento da ação de governo;
IV -  Operação Especial: as despesas que não contribuem  para a 
manutenção, expansão ou para o aperfe içoam ento das ações de governo, 
das quais não resulta um produto, e não geram  contraprestação direta 
sob a forma de bens ou serviços;
V -  especificação da fonte e destinação dos recursos: detalham ento da 
origem  e da destinação dos recursos defin idos pelo Tribunal de Contas do 
Estado de M inas Gerais, para fins de elaboração e execução da Lei 
O rçam entária Anual (LOA), bem como para fins de prestação de contas 
por meio do S istem a Inform atizado de Contas dos Municíp ios (SICOM).
§ I o - Cada programa identificará as ações necessárias para ating ir os 
seus objetivos, sob a forma de ativ idades, projetos e/ou operações 
especia is, especificando os respectivos va lo res e m etas, bem como as 
unidades orçam entárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2o - As ativ idades, projetos e operações especia is identificarão a 
função e subfunção às quais se vinculam .
§ 3o - As categorias de programação de que trata esta Lei serão 
identificadas no projeto de lei orçam entária por program as, ativ idades, 
projetos ou operações especia is.

Art. 4o - O orçam ento d iscrim inará a despesa por unidade orçam entária, 
detalhada por categoria de programação em seu m enor nível com suas 
respectivas dotações, especificando a esfera orçam entária, a m odalidade 
de aplicação, a fonte de recursos, o identificador de uso, e os grupos de 
despesa conform e, a seguir, d iscrim inados:
I  -  pessoal e encargos socia is: 1;
II -  ju ros e encargos da dívida: 2;
III -  outras despesas correntes: 3;
IV -  investim entos: 4;
V  -  inversões financeiras, incluídas qua isquer despesas referentes à 
constitu ição: 5; e
VI -  am ortização da dívida: 6.

PARÁGRAFO ÚNICO -  A reserva de contingência prevista nesta Lei, 
será identificada pelo d íg ito 9, no que se refere ao grupo de natureza da 
despesa.

Art. 5o - O orçam ento com preenderá a program ação dos Poderes do 
Municíp io, seus Consórcios e Fundos, Órgãos, Autarquias, inclusive 
especia is, e Fundações institu ídas e m antidas pelo Poder Público 
Municipal.
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Art. 6o - A lei orçam entária d iscrim inará em categorias de programação 
próprias as dotações destinadas:
I  -  à concessão de subvenções econôm icas;
II -  ao pagam ento de precatórios jud ic iá rios, e
III -  as despesas com publicidade, propaganda e d ivu lgação oficial.

Art. 7o -  O projeto de lei orçam entária que o Poder Executivo 
encam inhará ao Legislativo, e a respectiva lei, serão constitu ídos de:
I  -  m ensagem  de lei;
II - texto da lei;
III -  quadros orçam entários consolidados;
IV -  anexos do orçamento, d iscrim inando a receita e a despesa na forma 
definida nesta Lei;
V  -  tabelas exp lica tivas e outros quadros determ inados pela Lei Federal 
4 .320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8o - O Poder Legislativo do Municíp io encam inhará ao Poder 
Executivo, até 15 de agosto de 2015, sua respectiva proposta 
orçam entária, através de ofício, para fins de consolidação ao projeto de 
lei orçam entária do Município.
PARAGRAFO ÚNICO -  Caso o Poder Legislativo não cum pra o prazo 
estipu lado neste artigo, poderá o Serviço de P lanejam ento e de 
Contab ilidade do Poder Executivo rea lizar a alocação das dotações 
daquele Poder, de acordo com a program ação do exercício  corrente.

Art. 9o - O Poder Executivo consolidará o orçam ento m unicipal, 
entregando o projeto da Lei O rçam entária Anual (LOA) para o exercício 
2016 à Câm ara Municipal até 30 de setem bro de 2015, para fins de 
apreciação, deliberações e aprovação.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Esse prazo será autom aticam ente prorrogado 
por 30 (trinta) dias, caso ocorra descum prim ento do prazo estabelecido 
no art. 8o desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I

Das D iretrizes Gera is

Art. 10 - A  elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei 
orçam entária para o exercício  2016 deverão ser rea lizadas de modo a 
ev idenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princíp io da 
publicidade e perm itindo-se o am plo acesso da sociedade a todas as 
inform ações re la tivas a cada uma dessas etapas.

mailto:prefpedras@yahoo.com.br


Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz <*£&>
Praça Emani Pereira, 291 - Centro / CEP: 39492-000 Í h H b  

Tel.: (38) 3622-4140 / Fax: (38) 3622-4164 
e-mail:prefpedras@yahoo.com.br

u n ice f#
EDIÇÃO 2012

Art. 11 - A e laboração do projeto, a aprovação e a execução da lei 
orçam entária de 2016 deverão levar em conta a obtenção do resultado 
prim ário defin ida no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante desta Lei.

EDRAS DE MARIA DA CRUZ 
Adm..* O povo no Poder

Art. 1 2 - 0  projeto de lei orçam entária para o exercício 2016 poderá 
inc lu ir a program ação constante de propostas de a lterações do Plano 
Plurianual 2014-2017, que tenham  sido objeto de projetos de lei 
específicos.

Art. 13 - A lém  de observar as dem ais d ire trizes estabelecidas nesta Lei, 
à alocação dos recursos na lei orçam entária e em seus créd itos ad ic iona is 
será feita de forma a prop ic iar o controle dos custos das ações e a 
ava liação dos resu ltados dos program as de governo.

Art. 14 - A  alocação de recursos no Projeto de Lei O rçam entária para o 
exercício 2016, v isando o custe io e investim ento da Câm ara Municipal de 
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, obedecerá ao disposto na Emenda 
Constitucional n° 58, de 23 de setem bro de 2009.

Art. 15 - A subvenção de recursos públicos para setores públicos e 
privados, objetivando cobrir necessidades de pessoas fís icas ou défic it de 
pessoas ju ríd icas, sem  prejuízo do que dispõe o art. 26 da Lei 
Com plem entar Federal n° 101/2000, será precedida de aná lise  do plano 
de ap licação das m etas de interesse social e a concessão priorizará os 
setores da sociedade civil que não tenham  atendim ento d ireto de serv iços 
m unicipais, ou ainda aqueles que tenham  atendim ento d ireto mas que 
reclam em  am pliação desse atendim ento.

Art. 16 -  É vedada a inclusão de dotações, na lei orçam entária e em seus 
créd itos ad icionais, a títu lo  de "auxílios e/ou contribu ições" para 
entidades privadas, ressa lvadas, as sem fins lucrativos e desde que 
sejam :
I  -  de atendim ento d ireto e gratu ito ao público e vo ltadas para o ensino 
especia l, ou representativas da com unidade esco lar das esco las públicas 
estaduais e m unicipa is do ensino fundam ental;
II -  cadastradas junto  ao M inistério do Meio Am biente, para recebim ento 
de recursos oriundos de program as am bienta is, doados por organism os 
in ternacionais ou agências governam enta is estrangeiras;
III -  vo ltadas para as ações de saúde e de atendim ento direto e gratu ito 
ao público, prestadas pelas Santas Casas de M isericórdia e outras 
entidades sem  fins lucrativos, e que estejam  reg istradas no Conselho 
Nacional de Assistência Socia l -  CNAS;
IV -  Associações m icrorregionais;
V -  Consórcios in term unic ipa is de saúde, constitu ídos exclusivam ente por 
entes públicos e legalm ente institu ídos;
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VI -  qualificadas como O rganização da Sociedade 
Público, de acordo com a Lei Federal 9.790/99.
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Civil de

DRAS DE MARIA DA CRUZ 
Adm.: O povo no Poder

Interesse

Art. 17 -  A  proposta orçam entária poderá conter reserva de 
contingência, constitu ída exclusivam ente com recursos do orçam ento 
fiscal, em m ontante equ iva lente a, no m áxim o, 5% (cinco por cento) da 
receita corrente líquida, podendo
ser utilizada inclusive como fonte para créd itos ad ic iona is às dotações 
que se fizerem  insuficientes.

Art. 18 -  Os créd itos ad ic iona is serão apresentados na forma e com o 
deta lham ento estabelecido na lei orçam entária anual, obedecendo-se ao 
disposto no art. 43 da Lei Federal 4 .320/64.

Art. 19 - A  Lei O rçam entária anual conterá obrigatoriam ente autorização 
para abertura de créditos ad icionais, na forma do art. 43 da Lei Federal 
4 .320/64, em percentual não in ferior a 30% (trinta por cento) do va lo r 
total do orçam ento das despesas.

Art. 20 -  Fica o Executivo, m ediante decreto, autorizado a transpor, 
rem anejar, transfe rir ou utilizar, total ou parcia lm ente, as dotações 
orçam entárias aprovadas na LOA para 2016, em créditos ad ic iona is e, 
ainda, em decorrência da extinção, transform ação, transferência, 
incorporação ou desm em bram ento de órgãos, entidades ou fundos, bom 
como de a lterações de suas com petências e atribu ições, m antida a 
estrutura program ática, expressa por categorias de despesa, no mesmo 
lim ite da autorização de abertura de crédito sup lem entar constante da Lei 
O rçam entária Anual para 2016.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO 

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 21 - Para fins de atendim ento ao d isposto nos incisos I e II do § I o 
do art. 169 da Constitu ição da República, ficam  autorizados para o 
exercício  de 2016, de acordo com os lim ites estabelecidos na Emenda 
Constitucional n° 58/09 e na Lei Com plem entar Federal n° 101/00:
I  -  a institu ição, a concessão e o aum ento de qua lquer vantagem  
pecuniária ou rem uneração;
II -  a criação de cargos ou adaptações na estrutura de carre iras; e
III -  a adm issão de pessoal, a qua lquer títu lo, pelos órgãos, autarqu ias 
e fundações da adm in istração pública m unicipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica assegurada a revisão geral de 
rem unerações, subsíd ios, proventos e pensões dos serv idores a tivos e 
inativos dos poderes Executivo e Legislativo, bem como de todos os
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ind ireta, sendo que o percentual será

;ORAS DE MARIA DA CRUZ 
Adm.: O povo no Podor

Art. 2 2 - 0  d isposto no § I o do art. 18 da Lei Com plem entar Federal n° 
101/00 ap lica-se, exclusivam ente, para fins de cálculo do lim ite da 
despesa total com pessoal, independentem ente da legalidade ou da 
validade dos contratos.
§ 1° -  Considera-se como substitu ição de serv idores e em pregados 
públicos, para efeito do d isposto no caput deste artigo, os contratos de 
terce irização re lativos à execução de ativ idades que sejam  inerentes a 
categorias funcionais existentes, abrangidas por planos de cargos do 
quadro de pessoal do órgão ou da entidade, sa lvo expressa d isposição 
legal em contrário.
§  2 o - Para efeito de cálculo dos lim ites de despesa total com pessoal, 
por Poder e órgão, previstos na Lei Com plem entar n° 101/2000, o Poder 
Executivo colocará à d isposição do Tribunal de Contas do Estado de M inas 
Gerais, conforme previsto no art. 59, § 2o, da citada Lei Com plem entar, o 
cálculo da evo lução da receita corrente líquida.

Art. 23 - No mês de jane iro , a despesa com Pessoal e Encargos Socia is 
poderá se r em penhada por estim ativa para todo o exercício , observado o 
lim ite de 90%  da dotação constante da Lei O rçam entária.
§ I o - Na estim ativa de que trata o caput, é vedada a inclusão de 
qua lquer despesa que não seja com a folha normal.
§ 2o - Para efeito deste artigo, a folha normal com preende as despesas 
com rem uneração do mês de referência, décim o-terce iro  sa lário, férias, 
abono de férias e outras vantagens pecuniárias, previstas na Lei 
O rçam entária, no Estatuto dos Serv idores Municipais e na Lei Municipal 
de Cargos, Carre iras e Vencim entos.

Art. 24 -  As dotações rem anescentes da aplicação do disposto no artigo 
anterior, identificadas pelo Departam ento Municipal de Adm in istração, 
poderão ser rem anejadas, inclusive para outros órgãos, observados os 
lim ites autorizados na Lei O rçam entária.

PARÁGRAFO ÚNICO: As dotações m encionadas no "caput" som ente 
poderão ser red istribu ídas para outro órgão m ediante autorização do 
Prefeito Municipal.

Art. 25 - Os órgãos setoria is de orçam ento ou equ iva lentes indicarão ao 
Departam ento Municipal de Adm in istração as dotações que deverão ser 
canceladas, bem como os lim ites a serem  reduzidos, para abertura de 
créd itos ad icionais, destinados ao atendim ento de despesas de pessoal e 
encargos socia is, sem pre que for identificada insufic iência de recursos 
nestas dotações.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
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DRAS DE MARIA DA CRUZ 
Adm.: O povo no Poder

Art. 26 - A  adm in istração da dívida pública m unicipal interna e externa 
terá como objetivo principal a m in im ização dos custos e a v iab ilização de 
fontes a lte rnativas de recursos para o Município.

Art. 27 - Na proposta de lei orçam entária para o Exercício de 2016, as 
despesas com am ortização, ju ros e dem ais encargos da d ívida serão 
fixados com base nas operações de créd ito contratadas ou em 
perspectiva de contratação, respeitados os parâm etros estabelecidos na 
LC 101/2000.

Art. 28 - A  assessoria ju ríd ica do Municíp io encam inhará ao
p lanejam ento a relação dos débitos constantes de precatórios jud ic iá rio s 
a serem  incluídos na proposta orçam entária, conform e determ ina o art. 
100, § I o, da Constitu ição Federal, até 31/08/2015.

Art. 29 - Poderão ser inscritas em "Restos a Pagar" todas as despesas 
devidam ente em penhadas e não pagas até o encerram ento do exercício 
de 2016.
§ I o - Os sa ldos das despesas em penhadas m as não liqu idadas poderão 
se r anulados, inclusive pelos órgãos de Contab ilidade, e, havendo 
interesse da Adm in istração, novam ente em penhados à conta do 
orçam ento do ano seguinte, observada a mesm a classificação 
orçam entária.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA

Art. 30 - A  lei que conceda ou am plie incentivo ou benefício de natureza 
tributária  só será aprovada ou editada se atendidas as ex igências do art. 
14 da Lei Com plem entar n° 101, de 2000.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ap licam -se à lei que conceda ou am plie incentivo 
ou benefício de natureza financeira as m esm as ex igências referidas no 
caput, podendo a com pensação, a lternativam ente, dar-se m ediante o 
cancelam ento, pelo m esm o período, de despesas em va lo r equ ivalente.

Art. 31 - Na estim ativa das receitas do projeto de lei orçam entária 
poderão se r considerados os efe itos de propostas de a lterações na 
legislação tributária  e das contribu ições que sejam  objeto de projeto de 
lei que esteja em tram itação na Câm ara Municipal.
§ I o - Se estim ada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei 
orçam entária:
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EDIÇÃO 2012
I  -  serão identificadas as proposições de a lterações na leg islação e 
especificada a receita adiciona! esperada, em decorrência de cada uma 
das propostas e seus d ispositivos;
II -  será apresentada programação especial de despesas condicionadas à 
aprovação das respectivas alterações na legislação.

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 - Caso seja necessária lim itação do em penho das dotações 
orçam entárias e da m ovim entação financeira para a ting ir a meta de 
resu ltado prim ário, nos term os do art. 9o da Lei Com plem entar n° 101, 
de 2000, será fixado separadam ente percentual de lim itação para o 
conjunto de "pro jetos”, "ativ idades" e "operações especia is", e calculada 
de forma proporcional à partic ipação dos Poderes Executivo e Legislativo 
do Municíp io em cada um dos citados conjuntos, exclu ídas as despesas 
que constituem  obrigação constitucional ou legal de execução.
§ I o - Na hipótese da ocorrência do d isposto no caput deste artigo, o 
Poder Executivo com unicará ao Poder Legislativo, acom panhado da 
m emória de cálculo, das prem issas, dos parâm etros e da justificação do 
ato, o m ontante que caberá a cada um na lim itação do em penho e da 
m ovim entação financeira.
§ 2o - Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na com unicação de 
que trata o § I o, publicarão ato estabelecendo os m ontantes que, 
ca lcu lados na forma do caput, caberão aos respectivos órgãos na 
lim itação do empenho e m ovim entação financeira.

Art. 33 - Todos os atos e fatos re lativos a pagamento ou transferência de 
recursos financeiros, conterão obrigatoriam ente referência ao programa 
de trabalho correspondente ao respectivo crédito orçam entário no 
deta lham ento existente na lei orçam entária.

Art. 34 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Com plem entar n° 101, de 
2000:
I  -  as especificações nele contidas integrarão o processo adm in istra tivo  
de que trata o art. 38 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, bem 
como os procedim entos de desapropriação de im óveis urbanos a que se 
refere o § 3o do art. 182 da Constitu ição;

Art. 35 - Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Com plem entar n° 101, 
de 2000:
I  -  considera-se contraída a obrigação no momento da form alização do 
contrato adm in istrativo ou instrum ento congênere;
II -  no caso de despesas re la tivas a prestações de serv iços já  ex istentes 
e destinadas à m anutenção da adm in istração pública, consideram -se
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com prom issadas apenas as prestações cujo pagam ento deva se verificar 
no exercício financeiro, observado o cronogram a pactuado.
Art. 36 - Se o projeto de lei orçam entária não for devolvido com 
autógrafos do Presidente da Câmara até 15 de dezem bro de 2014, para 
sanção do Prefeito Municipal, este poderá prom ulgar a lei na forma da 
proposta rem etida ao Poder Legislativo, ou poderá determ inar a execução 
do orçam ento proposto até o lim ite de um doze avos de cada dotação, na 
forma da proposta rem etida à Câmara Municipal.

Art. 37 - Existindo unidades autônom as responsáveis pela execução dos 
créd itos orçam entários e ad ic iona is aprovados, essas processarão o 
empenho da despesa, observando os lim ites fixados para cada categoria 
de programação e respectivos grupos de despesa, fontes de recursos, 
m odalidades de aplicação e identificadores de uso, especificando o 
elemento de despesa.

Art. 38 - A  reabertura dos créditos especia is e extraord inários 
previam ente autorizados pelo Poder Legislativo, conform e disposto no 
art. 167, § 2o, da Constitu ição, será efetivada m ediante decreto do 
Prefeito Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na reabertura a que se refere o caput deste 
artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada.

Art. 39 - Considera-se despesa irre levante para fins do d isposto no 
parágrafo 3o do artigo 16 da Lei Com plem entar N° 101, de 04 de maio de 
2000, a despesa cujo va lo r não u ltrapasse, para bens e serviços, o lim ite 
estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei N° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e a lterações posteriores.

Art. 40 - As transferências de recursos do Municíp io, consignados na Lei 
O rçam entária anua! à União, Estados e aos Municíp ios a qua lquer títu lo, 
inclusive auxílios financeiros e contribu ições, serão rea lizadas m ediante 
convênio, acordo ou instrum entos congêneres, na forma da legislação 
vigente.

Art. 41 - Durante a execução orçam entária, financeira e patrim onia l do 
exercício  2016 ficam  os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a 
promover, m ediante portaria, a justes nas fontes e destinação de 
recursos, para fins de adequação da prestação de contas ao 
deta lham ento contido no S istem a Inform atizado de Contas dos Municíp ios 
(SICOM), institu ído pelo Tribunal de Contas do Estado de M inas Gerais, 
podendo rem anejá-las entre as dotações orçam entárias até o lim ite da 
despesa total autorizada na LOA.

unicefiÉ^
EDIÇÃO 2012

ORAS DE MARIA DA CRUZ 
Adm.: O povo no Pod tr
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Art. 42 - Será destinada, obrigatoriam ente, parcela das Receitas de 
Im postos e Receitas de Transferências da União e do Estado de que trata 
o art. 212 da Constitu ição Federal, em percentual não in ferio r a 25% 
(vinte e cinco por cento).

ORAS DE MARIA DA CRUZ 
Adm.: O povo no Podor

Art. 43 - Será destinada, obrigatoriam ente, parcela das Receitas de 
Im postos e Receitas de Transferências da União e do Estado de que trata 
o inc. III, § 2o do art. 198 da Constitu ição Federal, em percentual não 
in ferior a 15% (quinze por cento).

Art. 44 - A  Lei orçam entária destinará recursos para atender convênios 
com a Polícia M ilitar, Polícia civil, IEF - Instituto Estadual de Florestas, 
AMAMS - Associação dos Municíp ios da Área M ineira da Sudene, EMATER 
- MG, Hospitais da região e ao Consórcio Interm unicipa l de Saúde, 
observado as d ispon ib ilidades financeiras do municíp io.

Art. 45 -  A  lei orçam entária destinará prioritariam ente recursos para 
atender a programa de aquisição de m ateria is e/ou mão de obra para a 
construção e reforma de casas de pessoas carentes e de povos de 
Com unidades trad ic iona is no âm bito m unicipal.
§ I o - A  lei orçam entária destinará recursos financeiros para atender os 
seguintes programas:
I -  Construção de fabriquetas para transform ação e industria lização de 
derivados de frutas de fundo de quintal;
II -  Construção de Quadra Poliesportiva na Sede do D istrito de São Pedro 
das Tabocas;
III - Construção de Quadra Poliesportiva na localidade de Rodeador;
IV - Construção de Quadra Poliesportiva na localidade de Barreiro 
Cercado;
V  - Construção de Quadra Poliesportiva na iocalidade de Corcundo;
VI - Construção de Quadra Poliesportiva na localidade de Poçãozinho;
VII - Construção de Quadra Poliesportiva na localidade de Riacho do 
Buriti;
VIII -  Criação e m anutenção da Casa de Cultura de Pedras de Maria da 
Cruz
IX -  Contratação de serv iços terce irizados de pessoa física e /ou ju ríd ica 
para e laboração de Projeto Técnico da Construção da Barragem  da 
Extrema.

Art. 46 - A  Lei orçam entária destinará recursos para aqu isição e 
d istribu ição de m edicam entos para a população de baixa renda, 
observado as d ispon ib ilidades financeiras do municíp io, como tam bém  
para m anutenção de program as socia is de renda, com d istribu ição de 
aux ílios d iretos em pecúnia inclusive.
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Art. 47 - As situações para contratação de horas-extras serão defin idas 
conform e a necessidade de cada departam ento/serv iço, respeitando o 
número m áxim o de 02 (duas) horas por dia para cada servidor.

Art. 48 - Serão consideradas legais as despesas com m ultas e ju ros pelo 
eventual atraso no pagam ento de com prom issos assum idos, m otivados 
por insufic iência de tesouraria.

Art. 4 9 - 0  Executivo Municipal está autorizado a ass inar convên ios com 
o Governo Federal, Governo Federal, Municíp ios inclusive por 
in terven iência de consórcio público, através de seus órgãos da 
adm in istração direta ou indireta, para realização de ob jetivos comuns.

Art. 50 -  Esta Lei entra em v igo r na data de sua publicação.

u n ice f#
EDIÇÃO 2012

DRA5 DE MARIA DA CRUZ 
Adm.: O povo no Podtr

Pedras de Maria da Cruz-MG, 20 de ju lho de 2015.

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros 
Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2016

ARF/Tabela 1 - s7 >IO N ST R A T IV O  DOS RISCOS FISCAIS ^PROVIDÊNCIAS

PASSIVOS CONTINGENTES

ífffrfí í- / Descrição :l í . - ^"Valtír t | f ■ m :y m m  M  ^^"^liescrição ■; W ' l l i  ■ :vf r  íf;r- /|lt 1;I|J Valor

Demandas Judiciais 35.000,00 Reserva de Contingência 35.000,00

Dívidas em Processo de Reconhecimento

Avais e Garantias Concedidas

Assunção de Passivos

Assistências Diversas

Outros Passivos Contingentes 7.450,00 Reserva de Contingência 7.450,00

SUBTOTAL 42.450,00 SUBTOTAL 42.450,00

:̂V:- | | , v |  ;\;.|peÍprÍÇ|0j|; | | | # ;íé; yalor | |  1 Descrição M ■■ ®  ̂ •;= J Valor

Frustração de Arrecadação 3.100.000,00 Limitação e Contingenciamento de Despesa 3.100.000,00

Restituição de Tributos a Maior

Discrepância de Projeções:

Outros Riscos Fiscais 50.000,00 50.000,00

SUBTOTAL 3.150.000,00 SUBTOTAL 3.150.000,00

TOTAL 3.150.000,00 TOTAL 3.150.000,00
FONTE: Sistema Integrado de Administração Pública, Secretaria Municipal de Finanças, 28/04/2015, 08:00h.
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AM! )a b e la  1 - DEMONSTRATIVO I -  META? ^NUAIS

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
METAS ANUAIS 

2016

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § Io) R$ milhares
--------------- --

M 4M  *  ' i

Valor Valor /c FU I 

x 100

Valor 1
>- o ! ,, •

fo FUI

• . '• / : • ’
' / • • v' '

Receita Total 24.000,00 22.727,27 5,480% 25.000,00 22.334,19 5,515% 26.500,00 22.334,19 5,648%

Receitas Primárias (I) 23.749,00 22.489,58 5,422% 24.736,00 22.098,34 5,457% 26.220,16 22.098,34 5,589%

Despesa Total 24.000,00 22.727,27 5,480% 25.000,00 22.334,19 5,515% 26.500,00 22.334,19 5,648%

Despesas Primárias (II) 23.890,00 22.623,11 5,455% 24.953,00 22.292,20 5,505% 26.450,18 22.292,20 5,638%

Resultado Primário (Dl) = (I -  II) -141,00 -133,52 -0,032% -217,00 -193,86 -0,048% -230,02 -193,86 -0,049%

Resultado Nominal 152,00 143,94 0,035% 158,00 141,15 0,035% 167,48 141,15 0,036%

Dívida Pública Consolidada 150,00 142,05 0,034% 158,00 141,15 0,035% 167,48 141,15 0,036%

Dívida Consolidada Líquida 1.350,00 1.278,41 0,308% 1.380,00 1.232,85 0,304% 1.462,80 1.232,85 0,312%

Receitas Primárias advindas de PPP (IV) 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,00 0,000%

Despesas Primárias geradas por PPP (V) 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,00 0,000%

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,00 0,000%
FONTE: Sistema Integrado de Administração Pública, Secretaria Municipal de Finanças, 28/04/2015, 08:00h.
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AMI }abela 1 - DEMONSTRATIVO I -  META‘ )NUAIS

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
METAS ANUAIS 

2016

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
ÍNDICES d e  in f l a ç ã o  %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,8386 5,9108 6,4076 8,13 5,60 6,00 6,00

CRESCIMENTO DO PIB
2015 2016 2017 2018
3,00 3,50 3,50 3,50

R$ 423,17 bi R$ 437,98 bi R$ 453,31 bi R$ 469,18 bi

Fonte: Para os exercícios 2012 a 2014 são os números oficiais do IBGE para o IPCA, e para os exercícios 2015 a 2018 são as projeções 
do Governo Federal.

Cálculo dos Valores Constantes
2015 Valor corrente / 1,056
2016 Valor corrente / 1,11936
2017 Valor corrente / 1,1865216

________________________________ PIB do Estado de Minas Gerais____________________________
2011 2012 2013 2014

R$ 386,2 bilhões________ R$ 403,55 bilhões_________ R$ 406,78 bilhões_______R$ 410,85 bilhões
Fonte: IBGE. (Continuação da Pág. 2)
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MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2016

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 -  AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4°, §2°, inciso I) R$ milhares
■ - . : y ;

■ ■ 'r ':: ’ ' ' 
ESPECIFICAÇÃO

M etas
Previstas em  

2014
(a)

% PIB

M etas Realizadas 
em  

2014
m.. .

•. • - : • «• *•. : **• •\ . ..
% PIB

■

Variação

Valor 
(c) = (b-a)

%
(c/a) x 100

Receita Total 22.000,00 5,355% 18.422,54 4,484% -3.577,46 -16,26%
Receitas Primárias (I) 21.792,00 5,304% 18.118,33 4,410% -3.673,67 -16,86%
Despesa Total 22.000,00 5,355% 19.210,94 4,676% -2.789,06 -12,68%
Despesas Primárias (II) 21.890,00 5,328% 19.107,14 4,651% -2.782,86 -12,71%
Resultado Primário (III) = (I-ü) -98,00 -0,024% -988,81 -0,241% -890,81 908,99%
Resultado Nominal -35,68 -0,009% -35,68 -0,009% 0,00 0,00%
Dívida Pública Consolidada 1.381,00 0,336% 0,00 0,000% -1.381,00 -100,00%
Dívida Consolidada Líquida 1.481,00 0,360% 3.619,74 0,881% 2.138,74 144,41%
FONTE: Sistema Integrado de Administração Pública, Secretaria Municipal de Finanças, 29/04/20 ?

Nota: PIB Estadual Realizado em 2014 totalizou R$ 410,85 bilhões.
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AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 -  METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016
AMF -  Demonstrativo 3 (LRF, art.4°, §2°, inciso II)___________________________________________________________________________ R$ milhares

VALORES A PREÇOS CORRENTES______________ ___
ESPECIFICAÇÃO f ' 2013 2014 f % 2015

-Bs :í

■ Ws.* 2016 : % J 2017 % 1 2018 %

Receita Total 19.816,05 22.000,00 11,02 23.000,00 4,55 24.000,00 4,35 25.000,00 4,17 26.500,00 6,00
Receitas Primárias (I) 19.658,33 21.792,00 10,85 22.762,00 4,45 23.749,00 4,34 24.736,00 4,16 26.220,16 6,00
Despesa Total 19.816,05 22.000,00 11,02 23.000,00 4,55 24.000,00 4,35 25.000,00 4,17 26.500,00 6,00
Despesas Primárias (II) 19.395,55 21.890,00 12,86 22.860,00 4,43 23.890,00 4,51 24.953,00 4,45 26.450,18 6,00
Resultado Primário (III) = (I - II) 262,78 -98,00 (137,29) -98,00 - -141,00 43,88 -217,00 0,05 -230,02 6,00
Resultado Nominal -1.189,00 -35,68 (97,00) 1.511,40 (4.335,99) 152,00 (89,94) 158,00 0,00 167,48 6,00
Divida Pública Consolidada 1.538,00 1.381,00 (10,21) 1.511,40 9,44 150,00 (90,08) 158,00 0,01 167,48 6,00
Dívida Consolidada Líquida 1.517,00 1.481,00 (2,37) 1.330,00 (10,20) 1.350,00 1,50 1.380,00 0,00 1.462,80 6,00

ESPECIFICAÇÃO
"T;: VALORES A PREÇOS CONSTANTES V " ; í %

2013 2014 % 2©lP! 7*f % 2016 % 2017 %  È 2018 %

Receita Total 22.332,12 23.409,67 4,83 23.000,00 (1,75) 22.727,27 ( U 9 ) 22.334,19 (1.73) 22.334,19 -

Receitas Primárias (I) 22.154,38 23.188,34 4,67 22.762,00 (L84) 22.489,58 (1,20) 22.098,34 (1,74) 22.098,34 -
Despesa Total 22.332,12 23.409,67 4,83 23.000,00 (1,75) 22.727,27 ( U 9 ) 22.334,19 (1,73) 22.334,19 -
Despesas Primárias (II) 21.858,23 23.292,62 6,56 22.860,00 (1,86) 22.623,11 (1,04) 22.292,20 (1,46) 22.292,20 -

Resultado Primário (III) =  (I - II) 296,15 -104,28 (135,21) -98,00 (6,02) -133,52 36,25 -193,86 45,19 -193,86 0,00
Resultado Nominal -1.339,97 -37,97 (97,17) 1.511,40 (4.080,91) 143,94 (90,48) 141,15 (1.94) 141,15 -
Dívida Pública Consolidada 1.733,28 1.469,49 (15,22) 1.511,40 2,85 142,05 (90,60) 141,15 (0,63) 141,15 -
Dívida Consolidada Líquida 1.709,62 1.575,90 (7,82) 1.330,00 (15,60) 1.278,41 (3,88) 1.232,85 (3,56) 1.232,85 -
FONTE: Sistema Integrado de Administração Pública, Secretaria Municipal de Finanças, 28/04/2015, 08:00h. (Continua na Pág. 6 )

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes 
ÍNDICES DE INFLAÇÃO %____________
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AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 -M ETAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,84 5,91 6,41 8,13 5,60 6,00 6,00

Cálculo dos Valores Constantes
2013 Valor corrente x 1,126971
2014 Valor corrente x 1,064076
2015 Valor corrente /
2016 Valor corrente / 1,056
2017 Valor corrente / 1,11936
2018 Valor corrente / 1,186522

(Continuação da Pág. 5)
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AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 -  EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO DEPEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2016

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4°, §2°, inciso III)_________________________________________ R$ milhares
P ^ l l N l ô | Í b  L ÍQ U ID O  - | i 2 0 1 4 2 0 1 3 2 0 1 2

?. 'Mm m 
%

Patrimônio/Cap ital 97.392,92 100,00% 97.331,96 100,00% 98.165,66 100,00%

Reservas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Resultado Acum ulado 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

T O T A L  B « g f f -T 97.392,92 100,00% 97.331,96 100,00% 98.165,66 100,00%

; r  w m  * " m 1MEPREV

2014

IDENCIÃH

%

ao

2013
■ B.Ç

— -

Patrimônio
Reservas
Lucros ou Prejuízos Acumulados

NÃO POSSUIRPPS

TOTAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% o,po 0,00%
PONTE: Sistema Integrado de Administração Pública, Secretaria Municipal de Finanças, 28/04/2015, 08:00h.
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AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 -  ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2016

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4°, §2°, inciso III)__________________ ______________ ______________ ________ R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS 2014
à: (a)

2013
(b)

2012
(c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 1.000,00 96.750,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 1.000,00 96.750,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

BESEESA£ ,E 2 tE H a É É s ;f
2014 2013

(b)
2012

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 55.584,86 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 55.584,86 0,00

Investimentos 0,00 55.584,86 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCI
W W : f 
ÍIRO

2013
(g) = ((Ia-IId) +

2012
(h) = ((Ib-He)

2011
(i) = ( ic -n i)

ijK:. . •  ., • •• ■■ IHh)
VALOR (III) 42.165,14 42.165,14 96.750,00
FONTE: SIACE/PCA 2012,2013 e 2014; 28/04/2015, 08:00h.

Nota:
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MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDE NCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2016

AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 -  AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.40> §2°, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

<A»0-4> <Aa©»2>

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) 
RECEITAS CORRENTES 

Receita de Contribuições dos Segurados 
Pessoal Civil 
Pessoal Militar

Outras Receitas de Contribuições 
Receita Patrimonial 
Receita de Serviços 
Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 
Outras Receitas Correntes 

RECEITAS DE CAPITAL 
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 
Amortização de Empréstimos 
Outras Receitas de Capital 

( -)  DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 

RECEITAS CORRENTES 
Receita de Contribuições 

Patronal 
Pessoal Civil 
Pessoal Militar 

Cobertura de Déficit Atuarial 
Regime de Débitos e Parcelamentos 

Receita Patrimonial 
Receita de Serviços 
Outras Receitas Correntes 

RECEITAS DE CAPITAL 
( -)  DEDUÇÕES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (gl) «  (I + g T

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00

/ <Aikk3>
i i || |

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) S j K  ' X 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO / v ^ 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes
Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA / é ? / 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil

/ < c /Pessoal Militar
Outras Despesas Previdenciárias / v / 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO J 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes
Despesas de Capital w

TOTALDAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VD*OV + / 0.00 0.00 ...... . < m

m ^Sm ^^!K >PitB V H >E N C X ÍBÍO <V ll)gflX I-T^pif / E  X  0,00
1

5 7  w f OfiO

EGIM E PRÓPRIÕ"

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 
Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 
Recursos para Formação de Reserva 
Outros Aportes para o RPPS 

Plano Previdenciário
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 
Outros Aportes para o RPPS

<á É 0 4 > ..);^Â O 07ê > <À n o -2>

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS v t: ■ 777.■
BENS E DIREITOS DO RPPS ;; . I ,
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Tabela 6.1 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
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AMF/Tabela 6 -  DEMONSTRATIVO 6 -  AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZr MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2016

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2016

FONTE: Sistema Integrado de Administração Pública, Secretaria Municipal de Finanças, 29/04/2015,08:00h. 
Nota: não possui RPPS.
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AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 -  ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
ES TIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2016

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4o, § 2o, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO M O D A ypA pE
SETORES/

PROGRAMAS/
RENUNCIA DE RECEITA PREV

V<

ISTA
COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO 2016 2017 2018
IPTU ISENÇÃO PROPRIETÁRIOS R$ 7.000,00 R$ 4.000,00 R$ 3.500,00

IPTU REMISSÃO INSCRITOS DÍVIDA ATIVA R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 RENÚNCIAS JÁ 
CONSIDERADAS NA

ITBI REMISSÃO INSCRITOS DÍVIDA ATIVA RS 1.000,00 R$ 500,00 R$ 300,00
METODOLOGIA DE 

PREVISÃO DAS RECEITAS

ISSQN REMISSÃO INSCRITOS DÍVIDA ATIVA R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00

TOTAL R$ 16.016,00 R$ 10.517,00 R$ 8.818,00

Notas: A isenção de IPTU se refere a campanha para melhoria na arrecadação consistente em descontos para pagamento a vista e/ou descontos progressivos para pagamentos em quantidades menores de 
parcelas.
Lado outro, as remissões estão previstas para possibilitar eventual campanha para recebimento dos tributos já inscritos na Dívida Ativa, consistente em descontos progressivos para recuperação do crédito 
tributário, conforme o prazo de pagamento.
Cumpre evidenciar que tanto a isenção quanto a remissão depende de autorização legislativa ou previsão no CTM.
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AMF/Tabda 8 - DEMONSTRATIVO 8 -  MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ- MG 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS
\RGEM  DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADí

2016

AMF - Demonstrativo 8 (LRR art. 4o. § 2o. inciso V) R$ 1,00

EVENTOS Valor Previsto para 2016

Aumento Permanente da Receita 390.000,00
(-) Transferências Constitucionais 0,00
(-) Transferências ao FUNDEB 85.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 475.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (Dl) = (I+ü) 475.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00

Novas DOCC
Novas DOCC geradas por PPP

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) ~ (IÜ-IV) 475.000,00
FONTE: Sistema Integrado de Administração Pública, Secretaria Municipal de Finanças, 28/04/2015, 08:00h.

Notas: A estimativa de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado é um requisito introduzido pela Lei 
Complementar Federal n° 101/00 -  Lei de Responsabilidade Fiscal -  em seu art. 17, para assegurar que não haverá criação de nova 
despesa permanente sem fontes consistentes de financiamento.
Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que 
fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. Seguindo interpretação do governo federal, 
entende-se que a efetivação deste grupo de despesas necessita de compensação pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa, em que o aumento permanente de receita é aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo em decorrência do crescimento real da atividade econômica, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Verificando a Prestação de Contas Anual 2014, em seu Demonstrativo da arrecadação, terrvsequeas receitas cresceram em média 12%. 
Entretanto, para o exercício 2015, estima-se retomada de crescimento, elevando essa média para 7%. Mantida essa média em 2015, e 
descontada a inflação orevista de 8.13% e o crescimento do PIB estimado em 3.5%. havería ainda mareem de exoansão de 4.63% aue
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