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ASSESSOF`lA JURIDICA

LEI MUNICIPAL N° 519/2018, DE 23 DE JULHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES P ^F?A A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMEMÁFIIA PARA 0
EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ Ol}TRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefelto Municipal de Choró, Marcondes de Holanda Jucá, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de

Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

ACâmaraMunicipaldeChoró-Ceaprovoueeu,oPrefe.ito`ÀÃ3#hcipqldeChoró-Ce,sancionaapresentelei:

Art. 19 - 0 Orçamento do Município de Choró, Estado do Ceará, para o exercício de 2019 será elaborado e executado
observando as diretrizes, objetivos, priciridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
1- As Metos Fiscais;

11-As Prioridades da Administração Municipol;

111-a Estrutura dos Orçamentos;

IV-As Diretrizes para a Elaboração do orçamento do Município;
V-As Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;

VI-As Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII-as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributá[iq;`e V.|lI -as Disposições Gerais.

I - DAS MFr*S. FI.Sç^IS

Art. 29 - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 49 da L'e;-(;r}mplementar n9 101, de 4 de maio de 2000, as metas

fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2019, estão
identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria n9 495, de 06 de junho de 2017-STN.
Art. 39 - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administroção Direto e lndireta, constituídas pelas
Autarquias, Fundos e Outros que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 49 - 0 Anexo de Riscos Fiscais, § 39 do art. 49 da LRF, obedece às determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS

FiscAis DA PoRTARiA N9 495, de o6 de junho de 2oi7-ST,N;^8d:Edição do Manual de Elaboração válida para 2oi8.
Art.59 -Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei constituem-se dos seguintes:
01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.
02.00.00 PARTE 11 ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 -METAS ANUAIS.

02.02.00DEMONSTRATIV02 -AVALIAÇÃO

D0

CUMPRIMENTO

DAS

METAS

FISCAIS

DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR.

02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCI0S
ANTERIORES.

02.04.00DEMONSTRATIVO4.EVOLUÇÃODOPATR_IMôrilç]..L!PLHDO.
02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 -ORIGEM E APLICAÇÃO DOS. RE¢LS`SOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.
02.06.00 DEMONSTRAiTIVO 6 -AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES.

02.07.00 DEMONSTRA`TIV0 7 -ESTIMATIVA

E

COMPENSAÇÃO

DA RENÚNCIA DE RECEITA.

o2.o8.oo DEMONSTRATivo 8 -MARGEM DE ExpANSÃo DA!s DEsàESAs oBRiGATÓRiAs DE cARÁTER coNTiNUADo.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste ortiga serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua
consol.idação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

,

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6g - Em cumprimento ao § 3Q do Art. 49 da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019, deverá conter o Anexo
de Riscos Fiscais e Providêncios.
METASANtiAis
Art. 79 - Em cumprimento ao § 19, do art. 49, da Lei de Complementar n9 101/2000, o Demonstrstivo 1- Metas Anuais,

será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e
Montante da DÍvida Pública, para o Exerci.cio de Referência 2019 e para os dois seguintes.
§ 19 -Os valores correntes dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução
das despesas de caráter continuado, resultantes da conces.são de aumento salarial, incremento de programas ou
atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o
parâmetro do Índice Oficial de lnflação Anual, dentre os sugeridos pelo Portaria n9 495/2017 da STN.
§ 29 -Os valores da coluna "% PIB" são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo
PIB Estadual, multiplicados por 100.
§ 39 - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria n9 495/2017, as METAS ANUAIS DA LDO 2019, passam a conter o
cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Li'quida do respectivo Estado da Federcição.

AVALIAÇÃo Do cuMPRIMENTo DAs METAS FlscAls Do EXERcíclo ANrrERloR
Art.8g - Atendendo ao disposto no § 29, inciso 1, do Art. 49 da LRF, o Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das

Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como fiinalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o
resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública
Consolidada e Dívida Consolidada Liquida, incluindo anális'e dcis fatores determinantes do alcance ou não dos valores
estabelecidos como metas.
-;:;iJràí;;;i:á-Ém:;IprimentoaoestabelecidonaportaÀn,q495/2ol7,asMETASFISCAISDOEXERCícloANTER'oR
da LDO 2019, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Li'quida do respectivo Estado da
Federaçã°. METAS F,scAis ATUAis coMPARADAs coM N FixADAS NOS TRÊS EXERCICIOS ANTERIORES
Art.9g - De acordo com o § 29, item 11, do Art. 49 da LRF, o Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as

Fixadas nos Três Exercícios Anter.iores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada

e Dívida Consolidada Líquida, deverõo estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os
resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência
delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
Parágrafo Único -Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores
correntes e constantes, utilizando-se os mesmos Índices já comentados no Demonstrativo 1.
EVOLUÇÃO tx) PAiTRIMÔNIO L[QUIDO

Art.10 - Em obediência ao § 29, inciso 111, do Art. 49 da LRF. o Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve

traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.
Parágrafo Único - 0 Demonstrativo apresentará em sep,í]rado a situação do Patrimônío Líquido do Regime
Prevídencíárj°.
oR,GEM EApucAÇÃO Dos REcuRsos.oBTiDoS COM A AUENAÇÃO DE AT'V°S
Art.11 -0 § 29, inciso 111, do Art. 49 da LRF, que trata da Evoluçãc] do Patrimônio Llquido, estabelece também, que os

recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de
capital, salvo se destinada por lei aos regimes de prevídência social, geral ou próprio dos servidores públicos. 0
Demonstrativo 5 - Origem e Apliccição dos Recursos Obtidos ccm a Alienação de Ativos deve estabelecer de onde forom
obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - 0 Demonstrativo apresentará em s.er]c,.5do a situação do Patrimônio Líquido do Regime
Previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIM E ATUARIAL DO REGIME PF\ÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIlnRES
PÚBLICOS

Art.12 - Em rozão do que está estabelecido no § 29, inciso IV, alínea "a", do Art. 49, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais

integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação fiinanceira e atuarial do
regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. 0 Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação
Financeira e Aluarial do Regime Próprio de Previdência dcis Servidores Públicos, seguindo o modelo do Portaria n9
495/2017-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Desp?sas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado
Previdenclárío e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTiMAiivA E coMPENSAÇÃo DA RENÚNciA DE RECErTA

Art.13 - Conforme estabelecido no § 2Q, inciso V, do Art. 49, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um

demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das
contas públicas.
-;i;---;r-e;ú-n;iacompreendeincentivosfiscais,anistia,remissã.à,subsídio,créditopresumido,etc.

§29 A compensação será acompanhada de medidas proveilientçs do aumento da receita, elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de |ributo. oucontribuição.
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art.14 - 0 Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter cQ.ntinuado a despesa corrente derivada de lei, medida

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para c ente obrigaçõo legal de sua execução por um período
Superioradoisexercícios.

`...

L

Parágrofo Único -0 Demonstrcitivo 8 -Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir

possível inclusão de eventuais programas, projetos ou ativid.ades que venham caracterizar a criação de despesas de
caráter continuado.
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE cÁLcuLo DAs METAs ANUÂls DE RECErrAs, DEspESAs, REsuLIADo pRIMÁRlo,
RESul.TADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA I.ÚBLICA.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCUI.O DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art.15 -0 § 29, inciso 11, do Art. 49, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória
e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios
anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivcis da poli'tica econômica nacional.
Parágrafo Único -De conform.idade com o Portaria n9 495/2017-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-

se dos valores arrecadados no receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões

-iÁEiFáriLOGiA
E MEMÓRiA DE cÁLcuLo DA: riEtAs ANUAis Do REsui.TAm pRiMÁRio.
para 2019, 2020
e 2021.
Art. 16 -A finalidade do conceito de Resultado Primário é indj'Ça.; se os nlveis de gastos orçamentários são compatíveis

com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeirà€ :.ãó.cabazes de suportar as despesas não financeiras.
Parágrafo Único - 0 cálculo da Meto de Resultado Primário àejerá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo
Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade
pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCUI.O DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art.17 - 0 cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com

regulamentação pela STN.

;agr-á5r;f;-ú;;;or--J ;;,;;,o das Metas Anuais do Resu,tad: -h:hina, deverá ,evar em conta a Dívida Conso,idada, da
qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará
na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará
na DÍvida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBI.ICA.

Art.18 -Divida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão
de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo únicá - utiiiza a base de dados áe Baianços e Baiancetes para sua eiaboração, constituída dos vaiores
apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valore\s para 2019, 2020 e 2021.
11 -DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAI.

Art.19 - As prioridades e metas da Admin.istração Munic.ipdl para o exercício finance.iro de 2019 estão definidas e
demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis Çom os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§19-Os recursos estimados na Lei Orçamentária parci 2019 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e
metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual nõo se constituindo, todavia, em limite à programação das

despesas.

§2É- Na eloboração da proposta orçamentária para 2019, o óoder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas
físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o
equilíbrio
-g:..ó.
áoi:r-É;;::;ivr;-re-i;sará
das contas públicas. anuaimente para a Câmara Municipai no exercício financeiro 2oig o equivalente a

7%(sete por cento) do somatório de todas as receitas tributárias e transferências dispostas no § 59 do art. 153 e nos arts.
158 e 159 da Constituição Federal realizadas no exercício anterior, montante qiJe será dividido em 12(doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, conforme determinam o Arl:.168 e o Art.29-A, §29 11 e 111 da Carta Magna.

111 -DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 -0 orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundos e Outras,
que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Socicil e será estruturado em conformidade com a Estrutura
Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Parágrafo Único - a movimentação de crédito do mesmo Grupo de Natureza de Despesa (GND), de um elemento
econômico para outro, ou de uma Fonte de Recurso paro outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais,
não compreenderá o limite previsto no art. 27 desta Lei, e será processada mediante Decreto Executivo.
Art.21 - A Lei Orçamentária para 2019 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras,
especifiicando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as

despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por
categoria econômica, çirupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias
SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quois deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da
Secretaria do Tesouro Nacional -STN.

Art.22 -A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçameritária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso 1 da
Lei 4.320/1964, conteró todos os Anexos exigidos na legislação vígente,
IV - DAS DIRETFIIZES PAFIA A ELABOMÇÃC) E E){E`..UÇÃO DO ORÇAIVIENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 -0 0rçamento para exercício de 2019 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre
receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundos, e Outras (arts. 19, § 19 491, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receito para 2019 deverão observar os efeitos da alteração da
legislaçãotributária,incentivosfiscaisautorizados,ainflaçãodó.período,ocrescimentoeconômico,aampliaçãodabase
de cálculo dos tributos e o sua evolução nos últimos três exerçJc;çis e,a projeção pora os dois seguintes (cirt.12 da LRF).
Parágrafo Único -Até 30 dias antes do prcizo para encam;r;hc;hentu da Proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o
Poder Executivo Municipal colocora à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público os estudos e cis estimativas
de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 39 da LRF).
Ari. 25 -Nci execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas
de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Execu+ivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas
a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes
necessários, para as dotações abaixo (art. 99 do LRF):
1- Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de t;ansfe;ências voluntárias;
11- Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
111-dotaçõo para combustíveis, obras, serviços públicos e,qgri(iiltura; e

IV- Dotação para material de consumo e outros serviços dà .(e{c.eiros das diversas atividades.
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das met,cis bi,mçstrais de arrecadação para implementação ou não do
mecanismodalimitaçãodeempenhoemovimentaçãofinanceir;,`seráconsideradoaindaoresultadofinanceiroapurado
no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte `de recursos.

Art.26 -As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2019,

poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base qs\ .Pefpesa.s Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na

-Ãi::i;--''á;;s_#;-u:=-á:cr;:_F;s-:Js`_;;;;zé:_de_;f;;;r,à.Já;í,í;;;Lddoscontaspúb,icasdoMunicípio'aque,esconstantes
Lei Orçamentária Anual para 2018 (art. 49, § 29 da LRF). ` v:-``. , {
do Anexo Próprio desta Lei (art. 49, § 3Q da LRF).

Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Le.i
Federal Ne 4.320/1964.
Art. 28 -0 Orçamento para o exercício de 2019 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores
a 0,5% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 80% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de
Créditos Adicionais Suplementares, (Art. 59, 111 da LRF).

§19 -Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados.ao atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado pririiário positivo se for ocaso, e também paro abertura de

Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO n9 42/1999, art. 59 e Portaria STN n9: 163/2001,
art. 8Q (art. 5g lll, "b" da LRF).

.`:` ,`.,

§d2egz:moÉrroecduers2oâ|dg;:=Sdee=aodseercou:i;::agdêonsci:odre:tt:addooÉhqe;ãs%f:=dae,:,ECxaescouteisvtoesMnuãn:csiepac,O#rreat,gz:emriautreáod:,:r:ái:oes
adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.
Art.29 -Os investimentos com duração superior a 12 meses só cQrisiarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no
Plano plurianual (art. 59, §5gda LRF).

,!

i.`

.:`` ,.

Art.3o-ochefeàopodà;Executivo`Municipaiestabeiecáá.até`3o.diasapósapubiicaçãodaLeiorçamentáriaAnuai,a
programação financeira das receitas e despesas e o croii.o.g[a.rriq de execução mensal ou bimestral para as Unidades

Gestoras se for o caso (an 89 da LRF)

pA

Art.3i-osProjetoseAtividadespriorizadosnaLeiorçam.entáriapara2oigcomdotaçõesvincuiadasefontesderecursos
oriundos de transferências voluntárias, operações de crédító, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão
executados e utilizados a qualquer ti'tulo, se ocorrer ou estiver .garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado
ainda o montante ingressado ou garantido (art. 89, § parágrafo.único e 50, I da LRF).
Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2019, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será
considerada para efeito de cálculo do orçomento da receita (art. 4ç', § 29, V e art. 14, i da LRF).
Art. 33 -A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter
educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de Çopriração técnica e voltadas para o fortalecimento do
associativismo municipal e dependerá de autorização em lei especi`fica (art. 49, 1, ''f" e 26 da LRF).
Parágrafo Único -As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30
dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo município.
Art.34 -Os procedimentos administrotivos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador
da despesa de que trata o art. 16, itens 1 e 11 da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação
ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 39 da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas
decorrentes da criação, exi)ansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo
montante no exercício financeiro de 2019, em cada evento, não exceda a um quarto (1/4) do valor limite paro dispensa
de licitação, fixado no item 1 do art. 24 da Lei n9 8.666 / 1993, devidomente atualizado (art. 16, § 39 da LRF).
Art.35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na
alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação
de crédito (art. 45 da LRF).

Art.36 - Despesas de c;mpetência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal
quondo firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).
Art.37 -A previsão das receitas e a fixação das despesas serãd orçadas para 2019 a preços correntes.
Art.38 - A execução do orçomento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade c)u Operações Especiais, a
dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicaçõo, com ap;opriação dos gastos nos

respectivos elementos de que trata a Portaria STN n9163/200`1.
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de
Despesa/Modalidode de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou operações Especiais somente
poderão ser feitas por lei autorizativa específica, para o Poder Executivo, e por Decreto LE.gislativo do Presidente da
Câmara no âmbito do Poder Legislativo.
Art.39-Durante a execução orçamentária de 2019, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir
novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial,
desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2019 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art.40-O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50,
§ 39 da LRF.

Parágrafo Único -Os custos serão apurados através de c;peraçães orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais
previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizaaas e apuradas ao final do exercício (art. 4e, "e" da LRF).
Art.41 -Os progromas priorizados por esto Lei e contempladcis no Plano Plurionual, que integrarem a Lei Orçamentária
de 2019 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus
objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 49, 1, "e" da LRF).
V- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2019 poderá conter au.tcjriza.ção para contratação de Operações de Crédito para

atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas
apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).
Art.43 -A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em le.i específica (art. 32, Parágrafo Ún.ico da
LRF)_

Art.44 -Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder
Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, §
1., 11 da LRF).

vl- DAs DlsposlçõEs soBRE nE.spESAs coM pEssoAL
Art. 45 -0 Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei auto.rizaiiva, poderão em 2019, criar cargos e funções, alterar

a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar ci remuneraç`Çíg, de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal
aprovado em concurso público ou caráter temporário na forria-de lei, observados os limites e as Áegras da LRF (art. 169,
§ i9, 11 da Constituição Federal).

Parágrafo Único -Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para
2019.
Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federcil, a despesa total com pessoal de cada um
dos Poderes em 2019, Executivo e Legislativo, não excederá e.m Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa
verificada no exerci'cio de 2018, acrescido de 5%, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente
Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).
Art. 47 -0 Executivo Municipal adotará as seguintes medidas pgr,p reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem
os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

,.,,,. :, ` ,: ;`

1- Eliminação de vantagens concedidas a servidores;

11-Eliminação das despesas com horas-xtras,.
111 - Exoneroção de servidores ocupantes de cargo em comissão,. IV - demissão de servidores admitidos em caráter
temporário.
Art. 48 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, enteride-se como terceirização de mão-de-obra referente
substituiçõo de servidores de que trata o art.18, § 19 da LRF, a :ontratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções
guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda,
atividades próprias dci Administração Pública, desde que, ém ambos os casos, não haja utilização de materiais ou

equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa
será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contraios
de Tercejrízaçõ°".

v,,. DAS D,spos,ÇÕEs soBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBurrAR'A

Art. 49 - 0 Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza
tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes

integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses.bÉnefícios ser considerados no cálculo do orçamento da
receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exerci'cio em que iniciar sua vigência e
nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).
Art. 50 -Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores
ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receito
(art. 14 § 39 da LRF).

Art.51-0atoque-concederouampliarincentivo,isençãooub.àoefíciodenaturezatributáriaoufinanceiraconstantedo

Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção !e medidas de compensação (art. 14, § 29 da LRF).
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 52 - 0 Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei
Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá parci scinção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 19 -A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no ''caput" deste artigo.
§ 29 - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o dia 31 de Dezembro do exercício
corrente, fica o Executivo Municipol autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original na proporção
mensal de 1/12 ovos, até a sanção da respectiva lei orçamen.tária anual.
Art. 53 -Serão conslderados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos
assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.
Art. 54 - Os créditos especiais e extroordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos
no exerci`cio subsequente, por Decreto do Executivo.
Art. 55 - 0 Executi-vo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus
órgãos da administração direta ou indireta, para reolização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 56-Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmor convênios de cooperação técnico com entidades

privadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal, tais como: Confederação Nacional
dos Municípios, Associação dos Munici'pios do Estado do Ceara, Associações Regionais dos Municípios, União dos
Vereadores e Câmara do Ceara, Conselhos Nacionais e Regionajs de Seci.etários Mi)nicipais e Gestores e outras entidades
voltadas para o desenvolvimento Municipalista.
Art. 57 -Esta Lei entrará em vigor na dota de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Choró, aos 23 de julho de 2018.

UHI DO¢; PÀÃÀ.Rg£Ôti,®.YRÜIR /

ASSESSOR.A JURIDICA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DÉ IÉIS N9: 019.2018.07.23

0 Prefeito Municipal de Choró, no uso de suas atripiiições legais conferidas no artigo 28, inciso X da Constituição

do Estado do Ceará e na Lei orgânica do Munici`pio de Ch®ró é,;n'{iu'Lei^Municipal ng i4o/2ooo de 22 de fevereiro de 2ooo,

resolve publicar mediante afixação em local próprio e de acesso público, na sede da Prefeitura Municipal e demais
outros órgãos públicos a Lei Municipal n° 519/2018, na presente data.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO-CE, AOS 23 DE JULH0 DE 2018.
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