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Estado do Plaul 
PREF'Ell\J1RA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNP.J; 01 .61 2 .82310001-88 
Praça da Malriz, 18, Centro - Fone (88) 3298.0120 
CEP: 64.378-000 - S.:lo Miguel da Baixa Grande PI 

LEI Nº 160, DE 10 DE ABRll. DE 2018. 

Dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro 
de 2019 e dé oulras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE. ESTADO 
00 PIAUÍ. 

Faço saber que e CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES PREUMINARES 

Art. 1". Ficam eslabeleclda.s as dimb'izas orçamentárias para o 
Exercício Financeiro de 2019. nos tem1os do art. 165, § 2° da Constituição Faderat 
da Lei Orgànica do Município, da Lei nl' 4.320/64, Portaria nº 340 STN de 26/0412006 
e nos tennos da Lei Complementar Federal art. 4°, 1, alínea •a• e "b" e ert. 48, parágrafo 
único, LRF e de acordo com as Metes Fiscais e A nexo de Riscos Fiscais. 
compmendendo: 

1 - Das prioridecles e melas da Administração Pública Municipal; 
li - As diretrizes gerais e especificas pare elaboração e execução doa 

orçamentos do Mluniclpio e suas alterações,; 

Sociais; 

Ili - A organização e estrutura dos orçamentos; 
IV - Disposições relativas à Dívida Mun icipal; 
V - Disposições sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; 
VI -As disposições relativas aos d ispêndios com Pessoal e Encargos 

VI I - As disposições sobre alterações lribulárias do Municipio e, 
medidas pera o fncremento da receita, pare o Exerciclo F" ancelro con-espondenle ; 

VIII - Dispõe sobre a reserva de contingência 
IX - Outras dispo5iç0es. 

Parágrafo Único - As direlr~ .s aqui estabelecidas orientarão na 
elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município, relativa ao referido Exerclcio 
Financeiro. 

CAPITUl.011 
DAS PRIORIDADES E MIETAS DA ADMIINISTRA.ÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 2". N; priOfi<laCles e metas da Administração Municipal pare o 
Exercício F inanceiro serão f ixed:es em consonância com o Art. 4" da L.ei 
Complementar 101/00, bem como o Art. 165, § 2". da Constiluição Federal, em que 
sao especificadas no Anexo 1, que integra oste Loi , a serem detalhadas na 
programação orçamentária para o Exercício Financeiro de 201 ~ 

1. Austeridade na utilização cios recursos públicos; 
li. A pt'estaç.!!o de seJViços educacionais de qualidade; 

Ili. A garantis de serviços de atenção e prevenção de Saúde e 
Saneamento Básico; 

IV. A promoção da cuHura , esporte, lazer e turismo; 
V . A asslsl.êncla à criança, ao adolescente, ao lcloso e ao deficiente; 
VI. A geraç.!!o de emprego e renda através do cursos que qualil'lc:am 

a mão d!6 obra local e da garantia de crédito: 
VII. A habitaçoo e o uroanismo - habitação popular e infraestrulura na 

zona urbana e rura~ 
V III . A promoção da agricultura e cio aba.stecimento; 
IX. Recupll(eção e preservação do meio ambiente; 
X. O planejamento das ações municipais com vistas à 

racionalização, eficiência. efetividade e el lcácla. 
Parágrafo Único - Na elaboração d!o Projeto da Lei do PPA (Plano 

Plurianual) 2018/2021 e da proposta orçamentária para o Exercício Finanoeiro de 
2019, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta 
Lei a fim de compalibili~r a despesas orçadas com a receita estimada, de forma a 
assegurar o equilibriO das contas públicas, s,anifieando dizer que as metas 
esl:abe-lecidas não constituem l imite à programação de despesa. 

CAPITUl.O Ili 
D AS DIR.ETRI.ZES PARA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO ! 
DAS DIRETRIZES GERAIS 

A.rt. 3°. A Lei Orçamentár ia Anual ooedee(W'á à eiaboraçao cio 
Orçamento do Municipiõ relativo ao Exetcício Frlanooim, as diretrU:es gerais a 
esp cfficas de que !rata osto capitulo consubstanciadas no toxto desta Lei. 

Art. 4°. A recoita tota l ó ostimada no mosmo valor da desposa total. 
Art. 6". A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Le i 

Orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência 
da gestão fiscal e o equilíbr io das contas públicas, observando•Joe o principio da 
pubEicidade e pennitindo-se o amplo aoesso da co.munidede a todas as inforn,ações 
relativas a cada uma dessas alapas. 

Art. 6°. A Lei Orçamentária Anual podará incluir a programação 
constante de propostas de alterações do Plano Plurianual 201812021 , que tenha sida 
objeto de projetos de Leis espeoiricas. 

Art. 7°. A elaboração da Proposta Orçamentária para o Exerclcio 
Financeiro de 2019 abrangerá os Podoces Legislativo e Executivo do Município, seus 
fundos e entidades da administração D'ireta e Indireta, assim como a exeouçã1;1 
obedecerá às diretriizes estabelecidas nesta Lei. 

Art. 8". As receitas &erão estimadas e as despe&as f,xadas, tendo 
como base a execuçl,o orçamenl:ária observada no perlodo d,:), janeiro a março dei 
2018 , observando-se: 

I , Os valores <i<çamenlários na forma do disposto neste artigo 
poderão, aínda, ser corrigidos d rente a execução orçamentária por critérios que 
vierem a ser estabelecidos na Lei Orçamentária Anual; 

IL Os programas a, projetos em fase de axecut;ao, desde que 
reavaliados à luz das prioridades es1abelecidas nesta Lei, terAo pt'eferência sobre 
novos projetos; 

UI. A Lei Orçamentária Anual o bsarvaré, na esl.imativa da receita e na 
flxa.ção de despesa, os afeitos econômicos decorrentes da ação governamental; 

IV. A manutenção de at ividades existentes terá prioridade, sobre as 
ações de expansAo; 

V. Os recursos ordinários do Tesouro M1.1nlclpal somente poderão ser 
programados para atender despesas de capital , após atendidas as despesas com 
pessool e encargos sociais, o serviço da divida e outras despesas com o custeio 
adm inistralivo e operacional:; 

VI . O M nicípio aplieará no m ínimo 25% {v inte e c inco por cento) da 
receita proveniente de imposlos e das transferências de recursos deles decorrentes 
na manutenção e desenvolvimento do ensino, em cumpt'imento ao d i:sposto no art 
212 da Constituição Federal, ficando asseguradas dotações orçamentárias próprias 
para o Fundo de Manutenção e Dasanvolvimanlo da Educação Básica e de 
Va lorização dos Profissionais da Educação; 

VIII. A aplicação mínima em ações e serviços publicos de saúde, 
cumprirá ao disposto na Ementa Constitucional n" 29, de 1 ide setembro de 2.000, 
que detennina que a partir ele 2004, a referida aplicação deverá ser de no mínimo 15% 
(qui~ por canto); 

VIII . Constará da Proposta Orçamentária o produto das operações de 
crédito autorizado pelo Legislativo, com destinação a v incula.ção a projeto especifico; 

IX. Não poderão ser f ixadas despeses sem q1.1e esleíam definidas as 
fontes de recursos e observadas as metas programálicas setoriais constantes na 
presente Lei; 

XI. Todas as despesas relativas à Dívida Pública Municipal constarao 
da Lei o,çamenlár ia, compreendendo juros, amortizações e outros encargos; 

X. Será estabelecido a Reserva de Contingência, em até 1 % (um por 
cento), cuja fonna de utilização e mont.ante, estará definida com base na Receila 
Corrente Liquida, desmada ao atendimento de passivos contingentes e outros risoos 
e eventos fiscais imprevi,stos; 

A.rt. 9". As despesas á oonta de Investimentos em Regime de, 
Execução Especial, somente serão permitidas para projetos ou atividades novas, 
decorrente de calamidade publica declarada paio Munícipio, na fonna do A rt. 167, § 
s•, da Constitu ição Federal. 

Art. 10". O Poder E~ecutivo fica autorizado firmar convênio, com 
vigência mã:xima de 02 (dois) anos, com outras esferas de governo Fedarnl, Estadual. 
visando o desenvolvi mente de programas prioritários nas área.s de educação, cultura. 
saúde, aesistência social, agricultura, meio ambienta, espo"a e lazer, obras e serviços 
gerais, s&g,Jrança publica e infraeslrutura e saneamento, dentre outros necessários 
ao dasell\lOMmento do Municlpio, podendo firmar termos aditl'\los aos respectivos 
convênios. 

Parágrafo Único. As contrapartidas fina cairas de convênios. 
acordos e/ou empréstimo, em q ualq.Jar caso serão estabelecidas de modo compatível 
com a capacidade do Município. 

SEÇAOI 
DAS DIR,ETRIZiES ESPECIFICAS 

Art. 11º. O Orçamento Anual obedecerá á estrutura organizacional 
aprovada. por D8Cl'9to, compreendendo seus órgãos, fundos a entidades da 
Administração Dimta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo 
Município. 

§ 1°. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a 
despesa por unidade orçamentária , detalhada por categoria da programação em seu 
menor nlvel, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a 
modal idade da aplicação, a fonte de recursos e os grupos da despe·sa conforma a 
seguir discriminado: 
1 - pessoal e encargos sociais; 
2 - juros a encargos da dívida ln lema; 
3 - outras despesas COl'rentes; 
4 - Investimentos; 
5- inversões rl"lanceiras, nelas incluídas quaisquer despesas oom constitlJição ou 
aumento de capital de empresas; 
6 - amortiz;ação da dívida. 

§ 2:". A categoria de programação de que traia este artigo será 
identificada por projetos e alividedes, titu adas individualmenle e com indicação 
sucinta de metas que caracterizam o produto esperado da ação pública. 

§ 3°. No Proíeto de Lei Orçamentária Anual será a.tribuído a cada 
P rojeto e AtMdade, sem prejuizo da codificação funcional p rogramática adotada um 
código numérico sequenciei. 

Art. 12". As operações de crédito por antecipação da receita, 
oontra lados pelo Município, serão totalmente liquidadas até o fina l do Exercício 
Financeiro; em que forem contratadas. 

CM>iTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

Art. 13". Acompanharão o Projeto de Lei Orçamentária Anual: 
1 - Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscais e da 

Seguridaoe Sooia l, t>c;,m çomo do conjunto dos 02 (c;lois) últimos orçamentos , 
apresentado do fonna sintética e agregada, evidenciando déficit ou superávit e o tolBI 
de cada um dos orçamentos; 

li - Demonstrat ivo das Receitas dos Orçamentos Fiscais a da 
Seguridade Social; bem como do conjunto dos 02 (dois) últimos orçamentos, segundo 
as categorias e subcalegorias econ0mica.s ; 

UI - Quadro - Resumo das despesas dos Orçamentos Fiscais e da 
Seguridada, Social , bem como do conjunto dos 02 (dois) úllimos orçamentos; 

a) Por classificat;ao instituciona I; 
b) Por função; 
c) Por sub-função; 
d) Por programa; 



www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

82 Ano XVII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 28 de Agosto de 2019 • Edição MMMDCCCXCV

(Continua na próxima página)

,c.\Jd-ººs~ 
i§- ,._: ~ 

Q ( t r!. =================================--~ - ~ ·i l:t:- ~ 
Estado dô Plsul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.ÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ: 01 .61 2.623/0001-88 
Praça da Matriz, 18, Centro-foH (88) 3298.0120 
CEP: 64.378-000 • S&o Migu,el da Baixa Grande PI 

e) Por grupo de despesa; 
f) Por modalidade de aplicação; e 
g) Por elemento de despesa. 
IV - Demonstrativo dos recursos destinados à Manutenção do Ensino 

Fundamental, do Ensino Infantil e do Desenvolvimento do E.nsino; 
V - Demonstrativo dos investimentos oonsolidados nos 03 (lrês) 

últimos orçamentos do Municipio; 
VI - Demonstrativo da eles.pesa por gn.rpo de despesa e fonte de 

recursos identirlcando os valores em cada um cios Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, em termo global e por órgãos; 

VII - As tabelas explicativas de, que trais o ert. 22, inciso Ili, letras A , 
B e e . sobre a evolução da receita, te1ras D , E e F sobre a evolução da despesa. 
conforme a lei n" 4.320164. 

CAP1T\Jl.OV 
DAS DISPOS ÇÕES RELATIVAS Ã DiVIDA MUNICIPAL 

Art.. 14°. O Poder ExecutiiVot tendo em vista a ca:pacidade f inanceira 
do Município, prooederá à seleção eles prioridades e,sfebelecid:as no Plano Plurianual, 
a serem inclu ldas na proposta orçamentária. podendo incluir programas de operações 
de crédito, se necessério. 

An. 15". O Projeto de lei orçamentária poderá Incluir, na composição 
total da receita recursos pt"ovenientes de operaÇ)Oes de crédito. respeitados os limites 
eslabelecidos no art 167, inciso Ili da Constirução Federal. 

Art. 16º. A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a Malização dê 
operações de crédito po,- antecipação da mcelta, desele que ol:lservado o disposlo no 
art. 38, da Lei Complemenlàr 10 112000. 

An. 17." As despesas com o sel"lliço da divida do Município deverão 
considerar aponas as operações contratadas o as propriodades estabelecidas, bom 
assim as autonzações conoeciidas, a,te a data do encaminhamento da, Pf'Oposta de Lei 
Orçamentária Anual. 

CAPITIJLOVI 
DAS DISPOSIÇOES SOBR.E O ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE 

SOCIAL 

An. 18°. O Orçamento Fiscal obed cerá obrigatoriamente aos 
principias da unidade, universalidade e anualidade. 

Art. 19°. O Orçamento Fisca,I do Municlpio abrangera todas as 
receilas e despe5a5 do Poder xecutivo, seus fundos, órgãos e entidades e bem 
assim do Poder Leçislativo. 

§ 1°. S8'.ão excluídog do Orçamento Fiscal os órgãos, fundos ê 
entidades integrantes do Orçamento da Segutidadê Social. 

An. 28'". O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as açõ-es 
govemameniais dos poderes, órgãos e fundos da Administração Dir-ete, vinculadas à 
éreas de Saúde. Pí8111idênoia e Assis.tênoia Social e obedecera ao definido na Lei dos 
Fundos de Saúde e Assistência Social e da Le i O rgênica do M u nicípio. 

Art. 21ª. O Orçamento de investimentos previsto na Lei Orgânica do 
Municipio detalhará individualmente por categoria de programação e natureza da 
despesa as aplicações diestinadas às Despesas de Capital , constantes da presente 
Lei. 

CAPÍnJlO V I I 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÁS DESPESAS DO MUNICiPIO COM O 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Art. 22". As despesas com pessoa,I da Administração Direta e Indireta 
ficam limitadas a 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Liquida; sendo 54% 
(cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o 
Poder Leglslallvo, atendendo ao disposto no Inciso 111, §§ 1" e 2" do Art. 19 e Inciso 111, 
§ 1º do Art:. 20, da Lei Complementar n .0 101 , de 04 de maio de 2000, bem como ao 
disposto no Arl , 182 da Constituição Estadual e na Lei Orgênica do Municipio, 

§ 1°. A verificação dos cum,ptimenlo.s dos limites e.s1abelecidos nos 
supramencionados Arts. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2.000 será realizada ao 
final die cada semestre. 

§ 2". Entendem-se como Receitas Correnle Liquida para efeitos de 
limites do preseota artigo, o somatório das Receitas Correntes da Administração 
Direta e Indireta, e)(clufdas as Receitas relallvas à contribuição dos servidores para 
custeio do sistema de Previdência e Assistência Social, conforme inciso N, letra c do 
art. 2"da Lei Comp1ementarn ," 101, de 04.05.2000. 

§ 3". O l imite eslal:lêlecido para Despesas de Pessoal, ele ~e traia 
este artigo, abrange os gastos da Admin i1straç,ão Direta e Indireta. nas seguintes 
despesas: 

1- Salários (vencimentos e vantagens fixas e variáveis); 
U - Ob<igações Patronais (encargos sociais}; 
UI - Pr01,-entos de aposentadorias, reformas e pensões; 
IV - Subsidias do Prefeh.o e V ice-Prefeilo• e Secretários 
v - Subsídios dos vereadO<"es; 
VI - Outras De·spesas de Pe-ssoal. 
§ 4°. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração a.lém cios índices inflacionários, a aiação de cargos ou alteração de 
estrutura de carreira, bem como a admissão, a qualquertftulo, pelo órgão ou entidades 
da AdministraçAo Direta, Autarqu· s e Fundações, só poderá sor feita se houver prévia 
dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas até o f inal do 
Exerciclo FIMnoeiro e obedecerão ao limita do cep.vt deste artigo. 

§ 5". Os valores do:!. Contratos de TerceirizaçAo de Mêo de Obta quê 
se referem à substituição de servidc:xes e empregadas públicos serão contabilizados 
oomo "Outras Despesas de Pessoar . 

§ 6". Os pagamentos de precatónos judiciais deverão obedecer aos 
preceitos a regras capituladas na Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro da 
2000. 

Art. 23". F ica aUllorlz:ada a concessão de ajuda financeira a entidades 
sem fins lucrativos reconhecida de ulllidade pública; a pessoas flslioo~rentes. 

mediante processa interno, nas áreas de educação, saúde e assistência social, 
agricultura, esporte amador. · 

§ 1°. Os pagamentos serão efetuados após aprovação pelo Poder 
Executivo, dos Planas de Apliceção apresentados pelas enlidades beneficiadas. 

§ 2"'. Os prazos para a prestação de contas serão fixados pela Poder 
Executiva, dependendo do Plana de Aplicação, não podendo ultrapassar aos 30 
(trinta) dias do enoer-ramenlo da Exercício Financeiro. 

§ 3". Fice vedada a conoessão de ajuda flnancelra ás entidades que 
não prestarem contas dos recursos recebidos, assim como as que naa tiverem as 
suas contas ap.ravadas paio Executivo Municipal. 

SEÇÃO 1 
DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM O REPASSE Á CÂMARA. 

Art. 24°. A liberação de recursas oorrespondentes às datações 
orçamentárias destinadas ás despesas do Poder Legislativo Municipal ooorrerá 
conforme o disposto no Al't.29-A da Constituição Federal e na Emenda ConstituciOnal 
nº 58, de 23 de setembro de 2009. 

Parágrafo 6nlco. O Poder Execu1iva repassará ao Poder Legislativa. 
até o dia 20 {vinte) de cada mês, a té 7% (sele por oento) da sua receita , relativa ao 
somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° do art. 153 e nos 
arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizada no e:xerciclo anterior. 
exclui do-se os valores de convênios, alienações de bens, rundo especial a 
operações da crédito, desde que aprovada por lei especifica tomando este poder 
independente. 

CAPITULO VII 
DAS DISPÔSfÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTARIA DO MUNICJPIO 

Art. 25". A estimativa da reoeita que constará do projeto de Lei 
Orçamentária Anual p.ara o Exercício F inanoeiro, contemplará medidas da 
aperfeiçoamento da adminislraçãa dos tribulos municipais, oom vi.stas à expansao da 
base tributária e consequentemente aumento das receitas pt"óprias. 

A.rt. 26°. O Prefeito Municipal encaminhará à Câmara propostas de 
alterações na Legislação Tributéria. veríficada a necessidade ou conveniência 
administrativa, llisando a: 

1- Adaquação das aHquotas dos !ri bulos Municipais; 
li - Prioriu!çaa dos tributos d iretos; 
Ili - Aplicação da justiça fiscal; 
IV -Atualização das taxas; 
V - Reformulação dos prooedimentos necessários à cobrança dos 

tributos municipais. 

CAPITIJLO IX 
DAS DISPOSIÇÕES PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHO 

Art. 27. Casa seja necessária a adoção de limitação de empenho das 
dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atínglr a meta da 
resultado primário, nos termos do art. 9" da Lei Complementar Federal n• 10 1, da 
2()(X), est.a seré fixada de forma proporcional à participação dos Poderes no 
orçamento, ex'Clufdas as despesas que constituem obrigação constitucíonal 01.J legal 
de execuçao. 

§ 1° Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o 
Poder Executivo expedi.rã comu icado ao legislativo municipal, acompanhado da 
memória de cálculo, dos parâmetros e da justificação do alo, o montante que caberã 
a cada um na limitação do empenha a da movimentação financeira. 

§ 2" O Legislativo municipal, com base na comunicação da que trata 
o § 1°, p ublicarão atê o fim do mês subsequente ao binestre em questão ato 
est.abeleoendo os montantes que, calculados na fo1ma do caput, caberão eos 
respectivas órgãos na limitação da empenho e movimenl,açãa financeira. 

CAÁTULOX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 28°. O Poder Executivo enviará de acordo oom a Constituição 
Federal o Projeto de Lei Orçamentária Anual à Cêmara Municipal, que apreciará a té 
o final da Sessão Legislativa de11ol11e.ndo-o a seguir para sanção. 

Parágrafo Únioo. Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não foc 
encaminhado até o inicio do Exercício Financeiro, fice o Poder Legislativo Municipal 
autorizado a adotar a Lei Orçamentária em vigor coma proposta orçamentária, nos 
termos da Parágrafo Ún ico do art. 34 da Constituição Estadual. 

Art. 29". Devera ser utilizada a dassificação orçamentária da despesa 
p ública na forma da Portaria SOF/SEPLAN nº 5, de 20 de maio de 1999, que 
compõem Iodas as alterações q ue oonslituam o novo Ementário de Classificação das 
Despesas Públicas, e a Portaria SOF/SEPLAN N."42 de 14. 04,99, que Atualiza a 
d iS<:l'im inação por Função de governo, que tratam o inciso I, do § 1°, do art. 2" e, § 2º. 
do art., 8°, ambos da Lei 4320/64 e portarias SOF/SEPLAN Nº 163 de 04.05,01 , Nº 
180 de 2 1.05.01 e N" 325 de 27.08.01 que atualiza os elementos de despesa a 
Portaria nº STN 340 ele 26/04/2006, 

Par.igrafo único - Conforme o disposto na Portaria SOF/SEPLAN 
n .0 42, de 14 de abril da 1999, os Programas serão identificados, mediante, a cri.ação 
de codificação com 04 dígitos de numeração sequencial. 

Art. 30°. A Lei Orçamentár ia Anual será sancionada até 31 de 
dezembro de 2018, aoompantiada do Quadro de Detalhamento de Despesa -Q.D.D., 
especificando por órgão, os projetos e atividades, os e lementos de despesas e 
respectivos desdobramentos com valores devidamente atualizados. 

§ 1° • As alterações decorrentes da abertura de créditos adioianais 
integrarão os Quadras de Detalhamento de Despesas, observados os limites fDCados 
na Lei O r-çamenlária.. 

1- Os Projetos de Lei Orçamentárias Anuais e da Créditos Adicionais, 
bem como suas propostas de modificação referidas na. Lei Orgànica do M uniclpio. 
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serão apresentadas com a fom,a e o detalhamento de despesa estabelecida nesta 
Lei ; 

li • Os Decretos de Abertura de Crédrtos Suplementares autorizados 
na lei Orçamentária Anual serão acompanhados, na sua pUblic:ação, da especificaçã.o 
das dota9(les neles cont.idos e das fontes de recursos que os atenderão. 

Ili - Realizar operações de cred jto põr antecipação de receita, nos 
termos da legislação em vigor. 

IV - Abrir crécllla• adicionais suplementares até o lim ite de 60% 
(sessenla por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. 

§ 2" - Fica aulol'izada a tran,sposlção, o remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um 
órgão para outra, elementos de despesas e projelo atividades a fim de manter em 
equilibrío a execução da despesa publica no decorrer do ex.ercícío financeiro. 

A.l't. 31°. Efetuar com esllita observância a emissão de relat6'ios e 
demonstrativos em cumprfmento de prazos, limites de aplicação de recursas de 
conformidade com as disposições do art. 63 da Lei Com plemanlar N.ª10112.000-de 
04 de ma.ia de 2000- Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 32". São vedados quaisquer prncedimenlos no âmbit.o do sistema 
de orçamento, programação financeira e contabi lidade, que viabil izem a execução de 
despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. 

Art. 33°. Fica o Poder ExecutiVo e o Poder Legislalivo autorizado a 
realizar concurso público para preendlimento dle vagas e carga no êmbilo da 
administraçao municipal, observados os limites constantes do artigo 22 da presente 
Lei. Como a contratação põr tempo determinado para suprir essencial necessidade, 
nas áreas de saúde, educação, administração geral e serviços de limpeza publica. 

Art. 34°. A lei de d iretrizes orçamentárias compreandera as metas e 
prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para 
o exerc!cio financeiro subsequente, orieniarã a elaboração da Lei Orçamentária Anual, 
disporá sobre as alterações na legislação tributária. e eslabelecerá a polílica de 
aplicação das agências financeiras e oficiais de fomento. 

1 . 

A.n. 35". Esta Lei entra em vjgor na data de sua publicação. 
Al't. 36°. Revogam-se as disposições em conlrátio. 

GABINElE DO PREFEITO, em São Míguel da Baixa Grande (PI), 10 de abril de 
2018. 

Eatado do Plaul 

JOSEMAR TEVCBRA MOURA 
Prefeito Municipal 

• ANEXO DE PRIORIDADES E METAS 

C ÂMARA M UNIC IPAL 
All'.li1>ição d1;1 fil<;tUiPlilm<ii'nlo1> "' ~lfilrial f'filrrnanimt1;1; 
Construção, Reforma e Ampliação do Pr6dio di!II CAimara. 
Ma utença,o da Câmara 
Aquisição de veículos 
lnfonnatlzaç!lo da <:amara 

2. GABIN E TE DO P R E FEITO 
Mante,- e Equipar o Gebinete do Preféilo. 

• Des.en·votvart ações de• supervisão- e cootdenação superio,rt dentro do 
Gabil'léte dO Prefeito. 

A (J.Ji&ição de um veiculo pata o Gãbinete do Prefeito. 
Apoio finanCéil'O a eõtidades p,-ivadas é subv&nÇô&s sociais. 
Encargos com MSêssorta Jurídica a de lmpc-ensa 
Construção e R.eformo do prédio da Prefeitura. 

3 . ADMI N 1ISTRAÇÃ.O, FINA N Ç AS E PLANIEJAMENiT.O. 
Man te.- e Equipar o Departamento de Administraçao G m i 0 Financeiro. 
A~isiçao do Equipam;entos para Satv,ços da Aclministração Garal a 

Te,souraria. 
Da:senvolver eç,õe:s junto a municipios, no sentido da manter a equipar os 

setores da ldantificação, Junta dlO Sarviço Mlilitar, Expâdição da CTPS, Correios é 
Telégrafos e Te afonia. 
• M anutençao das atividad!ils, meios de Departamento, d!ilsfilnvolvendo os 
projetos e a tividades de manutenç.!lo e oootrnle interno . divulgaç,ao de atos oficiais. 
controla de dívidas, el'l'êCadaçAo de tributos a controlo da contribuições, controla da 
almoxarifado dos órgãos públicos. 

A~lslçao de equrpamentos para Administração Pública. 
Assinatura de informativos, revistas e jomais. 
Encargos com a manutenção da Iluminação púbhca. 

ardament.o para funcionários. 
Manutfill'lÇt\Q de filflcarg,os com 5egurança. púb.lica. 
Programe de publicação de ed1teis e notes. 
Treinamento e qualificação de funcionárie>& da edminíalraçêo. 
Dezsenvolver- o:s pJ"ojelos inclusos no Ptano P lurianual. 
Man te,- atualizado os débitos oom a Previdência Social. 
A~lslçao da imóveis para administração pública. 
Promove, o informaçl!o e processamento de dedos. 
Desa:propriaç,ões de imóveis. 

• Implantação do P leno Diretor 

4.. AGRICULTURA. E MEIO AMBI ENTE 
• Manter e equipar a Secretaria Municipal de Agricu ltura, Abastecimento e Meio 
Ambiente. 
• Aquisi.ção de equipamenlos e acessórias Agrícolas, 
• Constn.,çao do Matadouro Pi:t>lico Municipal. 
• Construção das instalações da Feira de Pequenos An. ais e parque de 
vaquejada 

Aquisiçao de velcu1os, trator agrícola e palrutla mec3nica com equ ipamentos 
• Aquisiçao de equipamentos para medicação veterinária. 
• Mante.r e equipar o Mercado Público Muni.cipal da zona urbana e rural 
• Proporcionar condições favoráveis para atendimento técnico aos produtores 
municipais, desenvolvendo a agricultura familiar. 
• Desenvolver campanhas educativas sobre preservação ambiental. 
• Fiscalização ambiental. 
• Aquisiçao de sementes e mudas para distribuição gratuita aos pequ enos 
agricultores 
• Aquisição de matriz e reproli.J to res para melhoramento do rebanho dos 
pequenos produtores 
• Aração de lerra dos pequenos produtores. 

5. EDUCAÇÃO 
• Manter e equipar a Secretaria Municipa l de Educação. 

Mante r e e quipar as creches e pré-escolares. 
• Desenvolver na forma da legislaçao vigente o ensine fundamental e infantil, a 
valOrtzaçao dos prolissiOnais des.sa Area, com imp1emen1.açao das ativiel.ades 
pertencentes ao Fundo de Desenvo lvimento e Valorizaçã.o do Magistério - FUND EB 
• Equipar e reformar os prédios educacionais e demais órgãos sob a 
responsabilidade da Secretaria de Educação. 
• Construir, refonnar e/ou amp liar escolas municipais, para o desenvolvimento 
do ensino fundamental e infantil. 
• Construção e/ou Recuperação de C reches. 
• Aquisiçao de Equipamento e Matefial Pemu1nente pi o Ensino Fundamental e 
infantil. 

Capacilaçtlo de Pessoal. 
Aquisiçao de imóveis. 

• Aquisição de veículos. 
• Aquisição de material didático e pedagógico. 
• Aqu isição de Merenda Escolar. 
• Erradicação do Analfabetismo. 
• Manutençllo do Ensino Espeoi.a l e Excepcional. 
• Cons1ruçao de Quadras Esportivas e GinésiO Poliesportiva na.s unidades 
escolares 
• Concessão de bolsa de estude a atunos carentes 

Aquisição de m icroônibus e.scolar 
• Construção de Cistemas e ou reservatório d âgua e perfuraçao de poços 
tubu lares para manutenção exclusiva das escolas da zona rural e ixbana 

6 . CULTURA, DESPORTO, LAZER. 
• Implantar e equipar a biblioteca pl.blica municipal. 

Desenvolver programas e atividades, festividades cívicas, folclóricas e 
carnavalesca da M unicípio e de nosso Estado; 

Desenvolvimento da semana cul tural do mu nicípio. 
• Desenvolver o desporto amador, através de promoções, palroc[nias e outras 
atividades que possam benaficiar a prática de esportes na comunidade es1udanlil e 
da um modo geral nas jovens a adultas do Município, como forma da lazer. 
• Construção e/ou Recuperação de Quadra Pollesportlva. 
• Construção alou Recuperação de Campos de Futebol. 

Construção e/ou Recuperação do Estádio M unicipal. 

7. OBRAS E URBANISMO 
Construção, ampliação e refonna de prédios públicos. 
Construção, Ampliação e Recuperação d e unidades habitac ional na zona 

url'.lana e rural; 
• Construção, ampliação, refcrma de praças públicas. 

Construção e manutenção de pavimentação de ruas e avenidas. 
• Reforma, ampliação e manutenção de cemitérios p úblicos municipais. 
• Construção de açudes e barragens. 

Construção, Ampl iação e Recuperação de Rede da Eleb"ificação na zona 
Rural e Urbana. 
• Construção e Recuperação de Logradouros e Vias Públicas zona urbana e 
rura l 

Manter, desenvolver e equiparo Departamento municipal de estradas e 
rodagens. 
• Construção e Restauração de Estradas Vicinai&. 

Construção e Restauração de passagens malhadas, bueiros, galerias, e 
pontes. 

Indenização para aquisição de lmóveís para o Municlpio. 
• Man ler, equipar e desenvolver o setor de serviços urbanos. 
• Manutenção da Linpeza pública. 

Aquisição e manutenção de equipamentos para a serviço de limpeza públ ica. 
• Construção e manutençao de poços e chafarizes públ icos e Cisterna de 
abastecimento d água na zona rural e urbana 

Manutenção do mercado, feiras e matadouros p1Jblicos. 
Aqu isição de trator ou patrol. 

8 . SAÚDE 
• Manter e aqui par a Secretaria Municipal de Saúde. 

Aqu isição de Equipamentos e materiais pem,anwite para o Setor de Saúde. 



www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

84 Ano XVII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 28 de Agosto de 2019 • Edição MMMDCCCXCV

(Continua na próxima página)

,c.\Jd-ººs~ 
i§- ,._: ~ 

Q ( t rl. =================================-- ~ - ~ ·i l:t:- ~ 
Estado dô Plsul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.ÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ: 01 .612.623/0001-88 
Praça da Matriz, 18, Centro-foH (88) 3298.0120 
CEP: 64.378-000 • S&o Migu,el da Beixe Grande PI 

• Construção, reforma e ampliação dos Postos de Saúde. 
• Construir, reformar ou ampliar prédios e órgãos deslinados a execução das 
ações básicas de saúde. 
• Manter as atividades do Conselho e do Fundo Municipal de Saúde. 
• Aq.iisição de equipamenlos médicos, odontológicos e hospitalares. 
• Aq.iisição de materia,is e medicamentos para a saúde e marutenção da 
farmácia básica para distribuição gratuita 
• Campanhas educatÍ\/as e preventivas. 
• Programa de combate a desnutrição. 
• Aq.iisição e manutenção de ambulância. 
• Aq.iisiçao de veículos. 
• A(J.lísição de unidade móvel 

9. ASSIS~NCIA SOCIAL 
• Manter, desenvolver e equipar as instalações do serviço social do município. 
• Aq.iisição de equipamentos e material permanente F.M.A S. 
• Obras e Instalações no F.M.A S. 
• Transferência de recursos para enl.idades conveniadas. 
• Desenvolver programas de a.ssistêncía e atendimento a população de baixa 
renda fortalecendo as atividades desenvolvidas alravés do Fundo Municipal de 
Assistência Social. 
• Encargos com lransportes de pessoas carenles. 
• Ações de desenvolvimento comunitário e de geração de emprego e renda. 
• Incentivo a fabricação de produtos artesanais. 
• Implementação de ações para Amparo ao idoso. 
• Construção e.Ampliação do Centro dle Convivência de Idosos 
• Concessão de ajuda financeira, dislribuição de cestas básicas, passagens, 
materi,al de construção graruita a, pessoas comprovada carente 

10. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
• Implementação de Ações para Erradicação do Trabalho Infantil. 
• Implementação de Ações para Atendimenlo a Criança e ao Ado.lescente. 
• Implementação de Ações para Alendinento aos jovens. 

11. TURISMO 
• Implantar uma politica de incentivo ao turismo. 
• Valorizar e desenvolver os aspectos regionais na valorização do turismo 
municipal. 
• Construção de instalações para atrativo turístico. 

1.2. ESTRADAS E RODAGENS 
• Manter, desenvolver e equipar as instalações . 
• Constru.ção e manutenção de vias públicas. 
• Conservação de rodovias e estradas do município da zona rural e urt>ana 
• Abertura de ruas 

13. SANEAMENTO 
• Aquis~ão e manutenção de equipamentos para o sistema de abastecimentc 
de água. 
• Instalação de unidades sanitárias domicilíar. 
• Perfuração de poços tubulares e cacimbões. 
• Construção e Restauração de Unidades Sanitárias. 
• Construção e Resta ração da Rede de distribuição d'água. 
• Construção e Resta ração de Aterro Sanitária. 

São Miguel da Baixa Grande-PI, 110 de abril de 2018. 

jlll,u,ef ~ Jllj {U)Â"\ u JOSEMAR TEIXEIRA ~OURA 
Prefeito Municipal 

Estado do Piaul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
CNPJ: 01.612.623l0001-ll8 
Praça da Matriz, 18, Centro- Fon.e (86) 3296.0120 
CEP: 64.378-000 - sao Miguel da Baixa Grande PI 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS RSCAIS E RISCO RSCAIS PARA O MUNICIPl,O 

(Artigo 4°, 1 allnea "a" e "b", Pará.grafo zi, inciso V da LRF) 

A Lei de Responsabilidade Fiscal , de maio de 2000, determinou que 
os diversos entes da federação asslJmissem o compromisso com a implementação de 
um orçamento equ ilibrado. Este compromisso inicia-se com a elaboração da lei de 
Diretrizes Orçamentárias, quando sao definidas as metas fiscai s, a previsao de gastos 
compatíveis com as receitas esperadas e identificados os principais riscos sobre as 
contas públicas no momento da elaboração do orçamento. 

Os riscos orçamentáios são aqlJeles q e dizem respeito à 
possibilidade de as receitas e despesas previstas não se confi rmarem, isto é, que 
durante a execução orçamentária ooorram desvios entre receitas e despesas orçadas_ 

O segundo tipo de risco refere-se aos passivos contingentes, 
especia mente aqueles decooentes de ações judiciais. 

Fica estabelecido os critérios de lim ilação de empenho, nas hipóteses 
previstas pela própria LRF (Art. 4°, alínea 'b", LRF) 

Em at011dimento ao disposto no artigo 14, inciso 1, da Lei 
Complementar rfl 101l2000, o montante da preoisão de renuncia será considerado na 
esl.imaliva de receita da lei orçamentária e não afelará as metas de resultados fisrais, 
previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Para o ano de 2019 não será diferente, porém existem riscos 
chamados fiscais, que podem modificar, em algum momento, a StJa trajetória 
econômica. Esses estão concentrados, em passivos contingentes, como por exemplo. 
ações judiciais a serem sentenciadas, danos causados pelo mlJnicipio a terceiros, 
passivos de indenizações e oulros, qlJe podem, dependendo das decisões que forem 
definidas, determinar o aumento das despesas para os próximos exercicios e até 
mesmo o aumento da dívida pública. 

Será alocado na Lei Orçamentária Anual, Reserva de Contingência 
da ordem de até 1 % sobre o valor da receita corrente liquida do orçamento, onde 
estará reservada para eventuais riscos fiscais, tais corno despesas judiciárias 
extraordinárias e outros passivos conlingentes. 

ESPECIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PASSIVO CONTINGENTE OU RISCO 
FISCAL CAP1'Z. DE AFETAR AS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

1. Aumento do salário mínimo que passa gerar grande impacto nas despesas 
com pessoal, 

2. Crise econômica c,ie venha refletir negativamente na arrecadação, 
3. Condenações judiciais de difícil cumprimento, 
4. Intempéries (secas, inlJndações, etc.) que porventura, venham a ocorrer, 
5. Oulras ocorrências não previstas, mas que exijam a atuação oficial de 

maneira ostensiva 

PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS NA HIPÓTESE DE SE CONCRETIZAR 

-Abertura de créditos adicionais até 60% da despesa fixada no orçamento na forma 
do artigo 7° e 43 da Lei Federal nº 4.320/64. 

São Miguel da Baixa Grande -PI, 10 de abril de 2018. 

j~ 1iii..tn-- Mi~ U JOSEMAR TEIXIEliÚiOURA 
-Prefeito Municipal 
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,:, .\.RF/f abela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCATS E PR0VIOENOAS 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
LBlDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
DEMO Sl'RATIVO DE RISCOS Ji'ISCAJSE PROVIDÊNCIAS 

2019 ~ 
o 

ARF <LRF. art 4° ll 3"l RS 1.00 
PASSIVOS CONTINGE1''1'ES PROVIDÊNCIAS 

Descri.cão Valor Descrição Valor 
Demandas Judiciais 30.000,00 RESERVA DE CONflGENCIA 130.000,00 

Dlvidas cm Proo;;sso de Rcconb:ci.mcnto º·ºº A,·ais e Garantias Corcedidas 0,00 
Assuocão de Passivos 0,00 
Assi.stêccias Diversas 0,00 

Outros Passivos Conililgentes º·ºº SUBTOTAL 30.000,0CI SUBTOTAL 130.000,01) 

DEMAJS RISCOS FISCAIS PASSlVOS PROVWÊNClAS 
Descricão Valor Descricão Valor 

p .. de Am:cadacão 4{10.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 41)(),000,00 
Rl:stitnic:ão de Tributos a Maior 
Di~cia de Pmieooes: 
SECA 100.000,00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 100.000,00 
SlJBTOTAL 51)0.000,0CI SUBTOTAL 500.000,01) 
TOTAL 530.000,0CI TOTAL 630.000,01) 

c1~ ~~ 11{ tu,c,ff'\ f-.,,,L ;R>,i,;., ,N'~ 
JOSEMAR. 'FEIXEmA MOURA EVANDRO PCNHEIRO MENDES 

PREFEITO CONTADOR- CRC6379- PI 

AMFtrabela 1-DEMONSTRATTVOT -METASANUATS 

;;, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 

-
LEI DEDIRETRJZESORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
METAS ANUAIS 

2019 

AMF- Demonstrativo l /'LRF an. 4º ~ l"'l IU 100 
1019 202D 2021 

Va&Br Valor Valor Valor Vai.Dr Valor 
ESPECIFICAÇÃO Cem:utc Cm11taotc Corrwtc C8Mlaotc Com:ntc Coo!Jlao1c 

{a) (b) {e) 

Receita Total 13.3.20.000,00 12.807 .692,31 13.586.400,00 12.634.280,61 13.858.128,00 12273.388,.13 
Receitas Prilmlias (l) 13.240.000,00 12. 730.769,23 13.504.800,00 12.558.399,05 13.TT4.896,00 12.199.674,08 
Despesa Total 13. 320. 000, 00 12.807 .692,31 13.586.400,00 12.634.2B0,61 13.858.128,00 12-273.388,13 
Despesas Primárias (II) 13.200.000,00 12.692.307,69 13.464.000,00 12.520.458,27 13.733.280,00 12.162.817,06 
Ra;n1'3do Primírio (1Tl) = (1 - TI) 40.000,00 38.461 ,54 40.800,00 37.940,78 41.616,00 36.B57,02 
Resnltad.o Nomiool 100.000,00 96.153,85 120.000,00 111.590,54 150.000,00 132.846,82 
Rcccillls Prim:mas adviJldas de PPP (IV) 

Despesas Primárias geiadas por PPP (V) ÃOSEAJ>UCA NÃO SE APLlCA NÃO SE APLICA ÃO SE-APLICA NÃO SE APLICA NÃO S.B APLlCA 
lhtmádndo saldo da5 PPP (Vl) = (IV-V} 

c/~~nr~ /._wL ;;:?;,,L, .... .N-4 
JOSEMAR TEIXEIRA MOURA EV IJ)RQ PJNHEJRO MENDE 

PREFEITO CONTADOR- CRC 6379 - PJ 
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AMli'/fabela 2 - DEMO STRA TIVO 2- AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTI) DAS METAS FISCAIS no "EXER ctcm ANTERIOR 

,,,,.;,... 
PREFEm.JRA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 

- LEI DE Dm.ETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE M:ETAS FISCAIS 

) DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
2019 

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, arL 4°, ~2°, inciso D R$ 1,00 
M,etas P.-evis tas el.U Realizadas em 

Variação 
ESPECIFICAÇÃO 

2017 2018 
Valor ¾ 

(a) (b) (c)=(lH.) (e/a) X 1.00 
Receita Total 12.860.000,00 8 .634. 121 ,20 -4.225.878,80 -32,86% 
Receita.s Primárias (l) 12.860.000,00 6 .252.141 ,20 -6.607.858,80 -51 ,38% 
Despesa Total 12.860.000•, 00 8 .753.565,32 -4.106.434,68 -31 ,93% 
Despes.as Primárias (I[) 12.852. 101,02 3.436. 718,30 -9.415.382,72 -73,26% 
Resultado Primário (Ili) = (1-ll) 7 .898,98 2.815.422,90 2.500,00 31 ,65% 
Resultado Nominal 1.823.720,93 8.895,40 -1.814.825,53 -99,51% 

c/~~l-1,(~ /_,,,,.L, :R~L,:... A'---4 
JOSEMAR TEIXBLRA MOURA BV ANDRO PJNl:illfRO MENDB 

PREFEITO CONTADOR - CRC 6379 - PI 

AMF/rabela 3 - DEMONSTRATIVO 3- METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXAD 

.,.,.; ' PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FTSCAJS 8 :AIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 
2019 

AMF - Demonstrativo 3 fLRF, art.4°, §2º, inciso ID 

HSPF.ClFJUÇÃO 2016 2017 

Receita Total 11.960.000,00 12.860.000,00 

Receitas Primárias (1 11 .820.861.82 12.860.000,00 

Despesa Total 11 .960.000,00 12.860.000.00 

~& Primária& 6.187.476,96 12.852. 101,02 

Rli!9Ultado Primário ~ 5.833.384,88 7.898,98 

Reaultado Nominal 416.779,28 1.82:3.720,93 

BSPECIJlC..\C,.iO 211:16 2017 

Reiooila T~al 10 .806.903,41 12.096.974,50 

Rt,c,;it"" Primbiu (1) 10 .681.179,9'2 12.098,974,00 

Despesa Total 10 .806.903,41 12.098.974,50 

~ .. Pnmmu (l1) 5.590.925,24 12.091 .542.97 

Resultado Primirio cm: 5.090.254,69 7.431,54 

Rl:sultado Ncmía,,1 376.596,44 1.715.797,28 

.:1'-... ~.-.,,,-1~ J,,1.,,/,,,.,,,~ 

JOSEMAR IBIXEJRA MOURA 
PREFEITO 

% 

7,53% 
8,79% 

7,53% 

107,71% 

-99,86% 

337,57'% 

% 

11,96% 

13,27% 

11 ,96% 

116,27% 

,99,85% 

365,61% 

VAUJRt:S A I'~m C.'ORJfflN'l"l/;lj 

2018 % 201!1 •/4 2020 % 

13.312.IXXl,OO 3,51% 13.320.000,00 0,06'lli 13.51:16.400,00 2,00% 

13.186.IXXl,OO 2,53% 13240.000.00 0,41% 13.504.800,00 2,00% 

13.312.IXXl,OO 3,51% 13.320.000.00 0,06'll, 13.686.400,00 2,00'll, 

8 .860.617,96 .31,06'!(, 13.200.000,00 48,97% 13.464.000,00 2,00% 

9.500,00 20.27% 9.500,00 O,OO'JC. 9.500:00 0 ,00% 

100.000,00 -94,52% 100.000,00 O,OC!'X, 120.000,00 20,00% 

V ALORHS A l'iU:Ç'OS CONST AN11sS 

2018 % 20,9 

12.!0J.548,81 6,87% 12.746.41 1,48 

12.808.169,30 5 ,86'!(, 12.009.866,46 

12.930.548,81 6,87% 12.746.'11 1,48 

8.606.719,73 -28,82% 12.631.578,96 

9SX>,OO 27,83% 9.500,00 

97.134,53 -94,34% 95.693,78 

li/o 2020 % 

-1,42% 13.063.846, 15 2,49% 

-1 ,06% 12.985.384,62 2.49% 

-1 ,42'X, 13.003.846,15 2.49% 

46,76% 12.946.153,85 2,49% 

O,OO'JC, 9.500,00 0,00% 

-1,48% 115.384,62 20,58% 

/ - / , 

! VANDRO PINHEIRO MENDE 
CO ITADOR - CRC 6379- PI 

l0U 

13.858.128,00 

13.TT4.898,00 

13.856.128,00 

13. 733.280,00 

9.500.00 

150.000,00 

lOU 

13.325.123,08 

13,245.092,31 

13.325,123,08 

13.205.076,92 

9.500,00 

144.230,77 

,. 

% 

2,00% 

2,00% 

2,00'lb 

2,00% 

0,00% 

2S,OO'X, 

% 

2,00% 

2,00% 

2,00% 

2,00% 

0,00% 

25,00'lr. 
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AMFffabela 4- DEMONSTRATIVO 4- EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAME ÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

2019 

AMF - Demoostrativo4 il.RF, art.4°, §2°, inciso IIO 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 

Patrimônio/CapH:al 
Reservas 
Resultado Acumulado 
'J1OTAL 

4.123.619,26 

0,00 
3.827 .572,62 

7.951.191,88 

1/u 
1 

2017 
51,86% 4.123.619,26 

0,00% 0,00 
0,00% 3.606.290,81 

51,86%1 7 .729.910,07 

¾ 

53,35% 

0,00% 
0,00% 

53,35% 

2018 

4.123.619,26 

0,00 

3.658.889,64 
7.782.508,90 

R$ l,00 

o/. 

52,99% 

0,00% 
47,01% 

100,00% 

é~~nt~ #i,.qw/4 ?,nL,,, Jt~ 
JOSEMAR TEIXEIRA MOURA 

PREFEITO 
EV ANDRO PINHEIRO MENDES 

CONTADOR - CRC 6379 - PI 

AMF/l'abela 5 - DEMONSTRATIVO 5- ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBfIDOS COM A 
ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
r .; ~ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PJ AMõXODE METAS FISCAIS 

UKJt;EM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

DESPESAS DE CAPlT AL 
Investimentos 
Inversões Financeiras 
Amortização da Dívida 

~V..1.-' 

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 
Regime Gera] de Previdência Social 
Re · me Pró rio de Previdência dos Servidores 

VALOR 

SALDO FINANCEIRO 

c7~~í1-1'~ 
.JOSFMAR TP.IXEfRA MOURA 

PREFEITO 

2018 2017 2016 
0,00 o,oo 0,00 

0,00 0 ,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 0 ,00 

0,00 0,00 0 ,00 

(g) = ((la - (h) = ((Ih - (i) = (Ic -
lld +DJb lle + llli II . 

º·ºº º·ºº 

F:VANDRO PINH'F~íRO M F'.NOF.S 
CONTADOR - CRC 6379 - Pl 

0,00 

~ 
o 
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AMF/rabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 -AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINA CEJllA. E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE P 

l:'Rl!flilJVR,>\ MUNlCIPAL OI! SÃO MIGUlll,, IJA BAIXA GRANDE 
Uil DE OIRE'llUZES ORÇAMl!NTÁRJ.All 

A.\"EXODE MEIAS FISCAIS 
R!ctllAS E DE l'ES.\S l'Rl!VIDl!NCIÁKIAS DO REGIME l'ROPJU.O I>ll PRIMOC'<CLI. DOS Sl!RV.IIJO.RES 

<o\NOJ)F. RF.FF.RÊNCTA> 

AMF-Danolutralivc ó ilJU', IJt.4°, §2', ÍllCÜO IV, alilla "a') 

RECEITAS -' · "~ ~ - RPPS (EXCETO li, TRA-ORç..\MFNTÃRIAS) O) 
RECEITAS CORR9.i'ES 

Re,cdu\d,e Cmtn'"no~ dM&gutadOI 
1•c,.ooa1avi1 
Pl:mid Mililu 

QarQ ~-las de Cwttibui~ 
R""t:ita PatrilJIO!Ual 
RIX>t'itad(~ 
OdJaa R,.,.,;r.,,a Cc;wtmtt,i 

Cooipa,saç.l-0 l're\'ide!lcüri• do ROPS pira o RPl'S 
o.i1m Receou Comutes 

RECEIT,'lll DE CAPITAL 
AlieaaçiO de 1km. Direi1o5 e A.li..'05 
Amorlàaçlu de Emprég1imal 
011n, R....it.s da ôq,ílal 

(- ) DF.OOÇôES DA RF.CEITA 
RECEITAS PRE\<lDENCIÁRJAS-RPPS (INTRA-ORÇA.\tENTÁ:RIAS) (D) 

RECblTAS CUJUlliNTES 

11..,.,;1a de !;mLn"bui~ 

PaJmnal 
~Ci\'il 
fu,.-,;,al Militar 

Cd)aturo de Défici t .o\1llarial 
Rc:girnc do M ii.:,, e P=c]eo,

R,,,;oiL,, PlLiriwvai.J 
Receita ole ~ 
Outras R«eitas Ccneores 

REU'ill',\S 00 CAPITAL 
r- l OOOVCôES DA RECEffA 

iOT/1LDI\S RECEITAS --" · _ _:-_:.: (Ill) - (1 ll) 

~ 

DESPESAS PREVIDENl:IARl,\8- RPPS (EXCETO WJ'RA-ORÇAMDIT IIKJAli) (IV) 

/\DMINISlRAÇÀO 
Despesas O:ttroores 
llespcsll! de Capilll 

PRE\lllNCIA 
P<:s9oa1Civil 
~~trnw-
Ollns Despem Previderlciiria 

Cmipen:laÇl.o Prt:vidom:iúi1 do RPPS !'li" o RGPS 

Demfti~ Despesu Previd=i.irias 
DESPESAS PREVIDEKCIÁR!AS- RPPS (lXl'RA-ORÇAME\'T ÁRIAS) M 

ADMINIS'JAA.ÇÀO 
l)osp,,5115 Cmt,n,-. 

Desoesu d6 CAoilll 
TOTAL DAS DESPESAS PRIVIDENCIARIAS (VJJ •(IV + V), 

BEsmJADO PREYwu;oAmo oon mx xn 

APORTES m: Rl!CIJRSOS PARi\0 Rll<,JMR l.•RoPRIO 
lfü l'Kt,VUJMl'ICJA DU SEKV!DQR 

TOTAL IXlS APORTF,,5 PI\.R..., O R.PPS 
l'llnol'illanc:wo 

11.....!iCl!I p11111 Cobe1111n1 do !msufici!:ncias •-••" 
R- pani Fcnnaç1n do Rcom"' 
(Mrns • .o\pc<t>:,o P""' o R.PPS 

l'llllo Previdalciirio 
floctr$QS pani Cobe1111n1 de (l,,(icil Fiil111cciro 
Roctnos p11111 Q)berllJm de D6fiçít 1\IUarial 
Oiln:z A1Xrl<lo nen. o 1.1.Pl'S 

DllNS E DIREITOS 00 RPPS 

<Am-4> 

<Ano-4> 

T. ,bdia 6.l - PROJRÇl.O A TIIARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIOOR&S 

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 

o_.oo 

o,ool 

0,00 
0,00 

0,00 

~ 

<Allil'l-3> 

0,00 
0,00 

0,00 

(1,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

~1 

0,00 
0,00 

0,00 

<Aoo,2> 

<AM'Z> 

RS 1.00 

0,00 
0,00 

0.00 

0.00 

0,00 
o,oo 
0,00 

0,00 

0.00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

O.DO 

0.00 
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<J!Nll! DA l'IIDERAÇÃO> 
[.E( DE DIREJRJZES OR.ÇAMEt,rrARIAS 

A<'IBXO DE METAS FISCAIS 
PRUJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DI! PRl!Vml!:NCIA DOS SERVIDORl!S 

<ANO D"E Rll.FERSNCIA> 

DESPl!SAS 
PRJ!;VIDE 'ÇIÁRIAS 

A>l 

RIISlJI .TA IX ) 

l'Rt:VIJ.Jl!N<."IÁRIO 
(e) ~ (11-b} 

FOJ\íl"E: Sist«n• <Nome;>, Unidade R~el <NC121!i>, Di>.ta d4 ànisdo <ddlinminltwl> e hor~ de emi!-Si<> 4lhh e maim> 
Nu · l~alwirilll clabcndum <DA1'A íJAAVA1.lAÇÃO> 

'REVIDÊ ·cIA DOS SERVIDORES 

RS l ,00 

1 

SALDO ~l.NA.N<..'1:lRO 
00 EXl!JlClCIO 

(d) - (d Ex"'ddo -,1ttlor) + (<) 

AMF,TabeJa 7 - DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COl\,fPENSAÇÃO DA RENUNCIA DE RECEITA 

, ; " PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 

• LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS 

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RE íÚNCIA DE RECEITA 
2019 

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°. inciso V) R$ 1.00 
SETORES/ 

RENÚNCIA. DE RECEITA PREVISTA 
TRIBUTO MODALIDADE PROGRAMAS/ COMP SAÇÃO 

BENEFICIÁRIO 2019 2020 2021 

ÃO SE APLICA NÃO SE APLICA ÃO SE APLICA 
NÃOSE NÃOSE ÃOSE 

J 
APLICA APLICA APLICA NÃO SE APLICA 

TOTAL -

e/~~ Jt.{~ /~-L ?nL,~ #~ 
JUSEMAR 'ilIDililliA MUUHA EV ANDRO PINHElRO MENDES 

PREFEITO CONTADOR - CRC 6379 - PI 

AMF/l'abela 8 - DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRJ:GATORIAS DE CARA TER 

;, ;...._ CONTINUADO 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 
LEI DE DillETRJZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FlSCAlS 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CO TINUADO 

20)9 

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°. inciso V) RS 1.00 

EVENTOS Valor Previsto para 2018 

Aumento Permanente da Receita 14.000.000,00 
(-) 'fransferências Constitucionais 8.000.000,00 
(-) Transferências ao FUNDEB 1 700000.00 
Saldo Final do Aumento Penmmente de Receita m 4.300 ººº·ºº 
Redução Permanente de Despesa ffi) 1.000 000,00 
Maruem Bruta {JTI) = (I+ffi 5.300.000,00 
Saldo Utilizado da Margem Bruta. (IV) 2.100.000,00 

NovasDOCC 2. 100.000,00 
Novas DOCC ~eradas por PPP 0,00 

Manzem Líquida de 'Expansão de DOCC (V) = Ol[-JV) 3 ,200,000.00 

r/~ ~ Jt.{~ /"1,,q_/4 j?Ni,:,., #~ 
JOSEMAR TEIXEIRA MOURA BV ANDRO PINHEIRO MENDES 

PREFEITO co ADOR - CR.C 63 79 - PI 

~ 
o 


