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Mensagem n° 018/2018 Altaneira (CE) em 24 de setembro de 2018.

Senhor Presidente,
Demais V ereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar paru apreciação dessa Augusta Casa
Legislativa, o incluso Projeto de Lei. versando sobre o Orçamento Geral do
Município de Altaneira para o Exercício Financeiro de 2019.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os
Poderes Legislativo e Executivo, assim como lodos os Órgãos e Entidades da
Administração Municipal.

À Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade
com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009.
promulgada pelo Congresso Nacional em 23 de setembro de 2009, que trata dos
gastos com o Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação
\ igente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos,
guardando compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos
que envolvem relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo
de vossas excelências.

Atenciosamente,

i k vNCiscy/nxRIO*íAR RODRIGUES SOARES
PRF.FF.lTt^UNlcrfAL Câmfa Municipal de Altaneira

SERVIÇOS DE PROTOCOLO UNICO
REGISTRADO SOB N°

LXMO. SK. Pata:[f̂ /
ANTONIO ALMHIDA LEITE ^DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ALTANEIRA -CE.

Ser\/tdo ResponàávelI
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Projeto de Lei N 0 018/2018, de 24 de setembro de 2018 .

^W^OS^̂ PROTOCOLolIwM 1̂̂ ES,íma 3 ® ^ 3 DespeS3 d°REGISTRADO SOB N° "XTY "̂ nicípi0 ALTANEIRA - Estado do Ceará , para n
Data. ^Nv, / / rSyv,s^fxercic'0 fínanceiro de 2019

O ÊREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA - Estado do
Ceará, faço saber- que. a Câmara Municipal de
ALTANEIRA aprovou e Eu isanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ALTANEIRA
para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos.
Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive
Fundações Institu ídas e mantidas pelo Poder Pú blico;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todga

ele vinculados, da Administração Pública Municipal
como os Fundos Institu ídos e mantidos pelo Poder Putplico.

Art 2o - A Receita total é estimada no valor de R$ 24.9
milhões novecentos e oito mil, novecentos e quarçp|
centavos)

'I

as Entidades e Órgãos a
direta ou indireta , bem

8.948,04 (vinte e quatro
ta e oito reais e quatro

Rim Di’p. Furtado Leite, 272 - Centro PABX: (88) 3548.1185 - Altaji
CNiri V. 07.385.503/0001.71 Correio Flotrônico: gabindf

r(i - Ceará - CFP: 63195-000
fiaitaneira.ce.gov. br



GABINETE DO
PREFEITO

i

i

i
i
)

)

)

I
I
5
I

Art. 3o - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras

receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas

na parte II. em anexo a esta Lei são estimadas com o seguinte

desdobramento:

1. RECEITA DO TESOURO R$ 27.675.948,04

1.1 RECEITAS CORRENTES R$

Impostos, taxas e contribuições de melhoria R$

26.901.700,00

858.700.00

Contribuições RS 90.000,00

Receita Patrimoniai R$ 382.000,00

Transferèncias Correntes R$ 25 461.000,00

Outras Receitas Correntes RS 110.000,00

1.2 RECEITA DE CAPITAL R$ 774.248,04

Operações de Crédito R$ 10.000.00

Alienação de Bens R$ 10.000,00

Transferências de Capital R$ 754.248,04

2. DEDUÇÕES DE RECEITAS R$ 2.767.000,00

TOTAL ORÇADO R$

Art. 4o - A Despesa total, no mesmo valor da Receita totalfixada:

I - No Orçamento Fiscal, em RS 17.198.957,54 (dezesse |e milhões, cento e noventa

e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais, cinqunhta e sete centavos)

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 7 ? 09.390.50 (sete milhões,

setecentos e nove mil. novecentos e noventa reais e ;nquenta centavos).

24.908.948,04

I

Rua Di*p. Furtado Leito, 272 - Centro PABX: (88) 3548.1183 - Alt iíeira - Ceará - CFP 63193-000

CNP] NI’*. 07.383.503/0001-71 - C orreio Eletrónico:gabii^íaítaneira.ce.gov.br
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Art. 5o - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a

programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os

seguintes desdobramentos:

i

I
I
I
I
>
I

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS FISCAL SEGURIDADE TOTAL

CÂMARA MUNICIPAL 1.181.500,00 - 1 181.500,00

SECRETARIA DE GOVERNO 1.471.164.00 - 1.471.164.00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9.273.542,54 - 9.273.542,54

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.838.00 1.480.699,00 1 482.537,00

SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 758.177,00 - 758 177,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.508.312,00 - 1.508.312,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS
1.674 534.00 1.674.534.00

SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.229 890.00 _ 1 229 890,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
•

100.000,00 - 100.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE - 6.229.291.50 6 229.291.50

T O T A L 17.198.957,54 7.709.990,50 24.908.948,04

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotaço

Orçamentárias.

s atribuídas às Unidades

Art 6o - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, ^orizados a abrir Créditos

Adicionais Suplementares:

I - até o limite de 50% (cinquenta por cento) de sèu valor total, mediante a

utilização de recursos provenientes:

Riu Hep. Furtado Leite,272 - Centro PABX: (KR) 3548.1185 - Aft
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a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei. na
forma do art. 43, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d ) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente
possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art 7o - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global

dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da
União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais

Art 8o - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de

Crédito por Antecipação de Receita , até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)

do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro

de 2019, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO Ú NICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este
artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como
garantia , parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Mun tjípios - FPM

' I .
Art. 9o - Os Créditos Especiais autorizados no último : úadrimestre do exercício

financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabsuos na forma do parágrafo

2o do artigo 167 da Constituição Federal, serão ciassjificados em conformidade

com a classificação adotada na presente lei.

I
Art 10 - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da

presente lei .

Rua l>p. Furtado Leite. 272 - Centro PABX: (88) 1548.1185 - Alta 'eira - Ceará - CLP: 63195-000
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no que
diz respeito ao exercício financeiro de 2019.

Art 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019, revogadas as
disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Altaneira - CE, em 24 de setembro de 2018.

1
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de 12 de Abril de 2017. w
Câmara Municipal de Altaneira
SERVIÇOS DE PROTOCOLO UNICO
REGISTRADO SOB N° )
Data:V\ /

'̂ Servido Responsável

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação
dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as
Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de
2018, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2o, da Constituição
Federal.

1

Mensagem n° J_ /2017

Senhor Presidente,

Demais Vereadores.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração
municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração
da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem
como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e
Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para
com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o
aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

FRANCISCXfDARjqiVTÂR RODRIGUES SOARES
PREFEÍTO MUNICIPAL -

Exmo. Sr.
ANTÔNIO ALMEIDA LEITE
DD. Presidente da Câmara Municipal
Altaneira-CE

Rua Dep. Furtado Leite, 272 - Centro PABX: (88) 3548.1185 - Altaneira - Ceará - CEP: 63195-000
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PROJETO DE LEI N.°iffmi1 >Câmara Municipal de Altaneira
SERVIÇOS DE PROTOCOLO UNICO
REGISTRADO SOB N° ç>NX«N j
Data:^^ / j

i» -̂Servido Responsável .

DE 12 DE ABRIL DE 2017.

EMENTA: Dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício
financeiro de 2018 e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA/CE. Faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. Io - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2o, da
Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício
financeiro de 2018.
I. as prioridades e metas da administração pública municipal;
II. a organização e estrutura dos orçamentos;
III. as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município e suas

alterações
IV. as disposições relativas à dívida pública municipal;
V. as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos

sociais;
VI. as disposições sobre alterações na legislação tributária do município;
VII. as disposições finais.

§ Io - Os orçamentos municipais e respectivas contabilizações pelo método das Partidas
Dobradas, das Contas de Governo e Contas de Gestão, obedecerão para fins de registro,
demonstrativo e consolidação, além de códigos locais, as seguintes disposições da Lei
Federal n.° 4.320/64.

I. Anexo I, Especificação da Receita;
II. Adendo I, Especificação dos Elementos da Despesa;
III. Adendo IV, Especificação da Despesa;
IV. Anexo V, Classificação Funcional-Programática com ç
V. Quadros demonstrativos dos Adendos V, VI, VII, VIIJ

Art. 2o - 0 Plano Plurianual para o período de 2018 A 2021, (

as metas para o exercício de 2018.

< digo e estrutura;
< XI.
i :

ístabelece as prioridades e

J
Rua Dep. Furtado Leite, 272 - Centro PABX: (88) 3548.1185 - AI
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§ Io - As prioridades e as metas constantes do anexo desta lei, terão precedência na
alocação de recursos nos orçamentos para o exercício de 2018, não constituindo as
últimas em limite à programação das despesas.

§ 2o - Ocorrendo mudança de moeda, extinção do indexador, dolarização da moeda
nacional, mudança na política salarial, corte de casas decimais, e qualquer outra
ocorrência no SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL, fica o Poder Executivo
Municipal, através de Decreto, autorizado a adequar os sistemas orçamentário,
financeiro e patrimonial a estas modificações, os quais terão seus valores corrigidos
imediatamente, para que o equilíbrio dos referidos sistemas, seja conservado e estes não
sofram prejuízo manifesto capaz de inviabilizar, temporária ou definitivamente a
continuidade do funcionamento da máquina administrativa.
§ 3o - Os projetos constantes do Plano Plurianual de Investimentos serão revistos e
atualizados de modo a assegurar a projeção continuada de 04 (quatro) anos, observado o
disposto no Parágrafo Único do art. 23 da Lei Federal n.° 4.320/64.

Art. 3o - As receitas próprias e de órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais,
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas e
sociedade de economia mista desta Lei, somente poderão ser programadas para atender
integralmente suas necessidades relativas a custeio administrativo e operacional,
inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de juros, encargos e
amortização da dívida.

Parágrafo Único-Na destinação dos recursos de que trata o "caput" deste artigo para
atender despesas com investimentos, serão priorizadas as contrapartidas de
financiamentos.

Art. 4° - O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará ao
Poder Legislativo, obedecido o disposto na Lei Federal n.° 4.320/64 e o § 5o do art. 42
da Constituição Estadual, para exame e deliberação da Câmara Municipal no prazo
estabelecido na Lei Orgânica Municipal, será constituído de:

I.
II.
III.

IV.

V.

texto de lei;
consolidação dos quadros orçamentários;
anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, descriminando a receita e a
despesa na forma definida nesta lei;
anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, 5o, II, da
Constituição, na forma definida nesta lei, e
discriminação da legislação da receita e da despesa, ijeferente aos orçamentos
fiscal e da seguridade social.

Rua Dep.Furtado Leite, 272 - Centro PABX: (88) 3548.1185 - Altaneira - Ceará - CEP:63195-000
CNPJ N°. 07.385.503/0001-71 - Correio Eletrónico: gabinlete@altaneira.ce.gov.br
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§ 1° - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II
deste artigo, incluindo os comprovantes referenciados no art. 22, inciso III, da Lei n.°
4.320/64, de 17 de março de 1964, os seguintes demonstrativos:

I. da evolução da receita do Tesouro Municipal, segundo categorias económicas e
seus desdobramentos em fontes, discriminados cada imposto e demais receitas
públicas de transferências e de arrecadação direta e as não tributárias;

II. da evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo categorias económicas e
grupos de despesa;

III. do resumo das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, por categoria económica e origem dos recursos;

IV. do resumo das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, por categoria económica e origem dos recursos;

V. da receita e da despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, segundo categorias económicas, conforme anexo I da Lei n.°
4.320/64, de 1964, e suas alterações;

VI. das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, de acordo com a classificação constante do anexo III, da Lei n.°
4.320/64 e suas alterações;

VII. das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, segundo o Poder do órgão, por grupo de despesas e fontes de
recursos;

VIII. das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, segundo a função, sub-função, programa e grupo de despesa;

IX. dos recursos do Tesouro Municipal, diretamente arrecadados nos orçamentos
fiscal e da seguridade social, por órgão;

X. da programação, referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos
termos do art. 212, da Constituição, ao nível de órgão, detalhando fontes e
valores por categoria de programação;

§ 2o - A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária Anual conterá:

I. relato sucinto da conjuntura económica do Município, com indicação do cenário
macroeconômico para 2018;

II. resumo da política económica e social do Governo Municipal;
III. avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal,

explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e
operacional implícitos no projeto de lei orçamentária anual para 2018, os
estimados para 2017 e os observados em 2016;

IV. justificativas da estimativa e da fixação, respectr
agregados da receita e da despesa.

mamente, dos principais
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