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De 13 de Junho de 2019

LEI MUNICIPAL N° 1043/2019

sob re
as
Di.retrizes
Di.spoe
Orfamentci.rias para o exercicio de
2020 e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICiPIO DE BREJO SANTO (CE) no uso de suas

atribuicoes legais,
FA<;O SABER QUE AC.AMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do
Ceari., aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e eu sanciono a
seguinte

CAPiTULO I

DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES
Art. 1° - Ficam estabelecidas, em comprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da

Constituicao Federal, e da Lei Organica do Municipio de Brejo Santo, Estado do Ceara,
as diretrizes gerais para a elaboracao dos orcamentos do Municipio para o exercicio de
2020, compreendendo:
I - as prioridades e as metas da adrninistracao publica municipal;
II - a estrutura e organizacao dos orcamentos;
III - as diretrizes gerais para a elaboracao e execucao dos orcamentos do Municipio e
suas alteracoes;
IV - as disposicoes relativas a divida publica municipal;
V - as disposicoes relativas as despesas do Municipio com pessoal e encargos sociais;
VI - as disposicoes sobre alteracoes na legislacao tributaria do Municipio para o
exercicio correspondente;
VII - as disposicoes finais.

CAPiTULO II
� DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA<;AO PUBLICA MUNICIPAL
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Art. 2° - As prioridades e metas para o exercicio financeiro de 2020, especificadas de

acordo com os macroobjetivos a serem estabelecidos no Plano Plurianual 2018-2021,
encontram-se detalhadas em anexo a Lei.

CAPiTULO

m

DA ESTRUTURA E ORGANIZA<;AO DOS OR<;AMENTOS

Art. 3° - Para efeito desta lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organizacao da acao governamental visando
concretizacao

dos

objetivos

pretendidos,

sendo

mensurado

por

a

indicadores

estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo continuo e
permanente, das quais resulta um produto necessario a manutencao da acao de
governo;
III - Projeto, um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansao ou aperfeicoamento da acao de governo;
IV - Operacao especial, as despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes
de governo, das quais nao resulta um produto, nao geram contraprestacao direta sob a
forma de bens ou services.
§ 1 ° - Cada programa identificara as acoes necessarias para atingir os seus objetivos,

sob a forma de atividades, projetos e operacoes especiais, especificando os respectivos
val.ores e metas, bem como as unidades orcamentarias responsaveis pela realizacao da
acao.

§ 2° - Cada atividade, projeto e operacao especial identificara a funcao ea subfuncao as

quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria n° 42, de 14 de abril de
1999, do Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao.
§ 3° - As categorias de programacao de que trata esta Lei serao identificadas no projeto

de lei orcamentaria por programas, atividades, projetos ou operacoes especiais.
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Art. 4° - Os orcamentos fiscais e da seguridade social compreenderao a programacao

dos orgaos do Municipio, suas autarquias, fundos especiais, fundacoes, empresas
publicas e sociedade de economia mista em que o municipio detenha ou vier a deter a
maioria do capital social com direito a voto.
Art. 5° - 0 projeto de lei orcamentaria anual sera encaminhado ao Poder Legislativo,

conforme estabelecido na Lei Organica do Municipio, e no artigo 22, seus incises e
paragrafo unico, da Lein° 4.320, de 17 de marco de 1964 e sera composto de:
I - te.xto da lei;
II - consolidacao dos quadros orcamentarios;
III - ane.xos dos orcamentos fiscais e da seguridade social, discriminando a receita e
a despesa na forma definitiva desta lei;
IV - anexo do orcamento de investimento das empresas;
V - discriminacao da legislacao da receita e da despesa, referente aos orcamentos
fiscais e da seguridade social.
§ 1 ° - Integrarao a consolidacao dos quadros orcamentarios a que se refere o incise II

deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, incise III, IV, e
paragrafo unico da Lein° 4.320/64, os seguintes demonstratives:
I - do resume da estimativa da receita total do Municipio, por categoria econ6mica e
segundo a origem dos recurses;
II - do resume da estimativa da receita total do Municipio, por rubrica e categoria
econ6mica e segundo a origem dos recurses;
III- da fixacao da despesa do Municipio por funcao e segundo a origem dos recurses;
IV - da fixacao da despesa do Municipio por poderes e orgaos e segundo a origem dos
recurses;
V - da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios anteriores aquele em que se
elaborou a proposta;
VI - da receita prevista para o exercicio em que se elabora a proposta;
VII - da receita prevista para o exercicio a que se refere

a proposta;

VIII - da despesa realizada no exercicio imediatamente anterior;
IX- da despesa fixada para o exercicio a que se elabora a proposta;
� - da despesa fi.xada para o exercicio a que se refere a proposta;
us..
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XI - da estimativa da receita dos orcamentos fiscais e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, por categoria econ6mica e origem dos recursos;
XII - do resumo geral da despesa dos orcamentos fiscais e da seguridade social, isolada
e conjuntamente, por categoria economica, segundo a origem dos recursos;
XIII - das despesas e receitas dos orcamentos fiscais e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, de forma agregada e sintetica, evidenciando o deficit ou superavit
corrente total de cada um dos orcamentos;
XIV - da contribuicao da receita e da despesa por funcao de governo dos orcamentos
fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;
XV - da aplicacao dos recursos na manutencao e desenvolvimento do ensino nos
termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394/96, por orgao, detalhando fontes e
valores por programas de trabalho e gru pos de despesa;
XVI - de aplicacao dos recursos referentes ao Fundo de Manutencao do Ensino Basico FUNDEB, na forma da legislacao que dispoe sobre o assunto;
XVII - do quadro geral da receita dos orcamentos fiscais e da seguridade social, isolada
e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;
XVIII - da descricao sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais
finalidades com a respectiva legislacao:
XIX - da aplicacao dos recursos de que trata a Emenda Constitucional n° 25;
XX - da receita corrente liquida com base no art. 1 °, paragrafo 1 °, inciso IV da Lei
Complementar n° 101/2000;
XXI - da aplicacao dos recursos reservados

a

saude de que trata a Emenda

Constitucional n° 29.
Art. 6° - Na Lei Orcamentaria Anual, que apresentara conjuntamente a programacao
dos orcamentos fiscais e da seguridade social, em consonancia com os dispositivos da
portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestao e da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001, a discriminacao
da despesa por categoria de programacao, e atendera tambem o disposto na Portaria
STN n° 437/2012, indicando-se, para uma, no seu menor nivel de detalhamento:
I - 0 orcamento a que pertence;
II - o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificacao:
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a) DESPESAS CORRENTES: Pessoa! e Encargos Sociais; Juros e Encargos da
Divida; Outras Despesas Correntes.
b) DESPESAS DE CAPITAL: Investimentos; Invers6es Financeiras; Amortizacao e
Refinanciamento da Divida; Outras Despesas de Capital.

CAPiTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAc;Ao E EXECUc;Ao DOS ORc;AMENTOS DO
MUNICiPIO
Art. 7° - 0 Projeto de Lei Orcamentaria do Municipio de Brejo Santo, relativo ao

exercicio de 2020, deve assegurar o controle social e a transparencia na execucao do
orcamento:
I - o principio do controle social implica assegurar a todo cidadao a participacao na
elaboracao e no acompanhamento do orcamento;
II - o principio de transparencia implica alem da observacao do principio constitucional
da publicidade, a utilizacao dos meios disponiveis para garantir o efetivo acesso dos
municipios as informacoes relativas ao orcamento,
Art. 8° - Sera assegurada aos cidadaos a participacao no processo de elaboracao e

fiscalizacao do orcamento, atraves da definicao <las prioridades de investimento de
interesse local, mediante regular processo de consulta.
Art. 9° - A estimativa da receita e a fixacao da despesa, constantes do Projeto de Lei

Orcamentaria serao elaboradas a precos correntes do exercicio a que se refere.
Art 10 - A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da lei orcamentaria serao

orientadas no sentido de alcancar superavit primario necessario a garantir uma
trajet6ria de solidez financeira da administracao municipal.
Art. 11 - Na hip6tese de ocorrencia <las circunstancias estabelecidas no caput do art.

9°, e no inciso 2 do§ 1° do art.31, todos da Lei Complementar n° 101/2000, o Poder
� Executivo e o Poder Legislativo procederao a respectiva limitacao de empenho e de
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movimentacao financeira podendo definir percentuais especificos para o conjunto de
projetos, atividades e operacoes especiais.
§

1 ° - exclui do caput desse Artigo as despesas que constituem obrigacoes

constitucionais e legais do municipio e as despesas destinadas ao pagamento dos
services da divida.
§ 2° - no caso de limitacao de empenhos e de movimentacao financeira de que trata

caput deste artigo, buscar-se-a preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I - com pessoal e encargos patronais;
II - com a conservacao do patrimonio publico, conforme preve o disposto no artigo 45
da Lei Complementar n° 101/2002;
§ 3° - na hip6tese de ocorrencia do disposto no caput deste artigo o Foder Executivo

comunicara ao Foder Legislativo o montante que lhe cabera tomar indisponivel para
empenho e movimentacao financeira.
Art. 12 - Fica o Foder Executivo autorizado a promover as alteracoes e adequacoes de

sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de
modernizar e conferir maier eficiencia e eficacia ao poder pu blico municipal.
Art. 13 - As adequacoes orcamentarias que se fizerem necessarias, no transcurso do

exercicio financeiro de 2020, poderao ser ajustadas, nos ditames do Artigo n° 43 da Lei
n° 4.320/64, ate o valor previsto para as despesas de 2020, por ato do executive, e do
legislative nas suas dotacoes orcamentarias, e dependera da existencia de recursos
disponiveis para a despesa e sera precedida de justificativa do cancelamento e do
reforco dos valores inicialmente fi.xados na Lei Orcamentaria.
Art. 14 - Na programacao das despesas nao poderao ser fi.xadas despesas, sem que

estejam definidas as fontes de recurses.
Art. 15 - Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta Lei, ou as de

creditos adicionais, somente incluirao novos projetos e despesas obrigat6rias de
duracao continuadas a cargo da Administracao Direta, das autarquias, dos fundos
especiais, fundacoes, empresas publicas e sociedades de economia mista se:
I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;
�I- estiverem preservados os recursos necessaries

a conservacao do patrimonio publico;
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III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais,
estaduais ou de operacoes de creditos, com objetivo de concluir etapas de uma acao
municipal.
Art. 16 - E vedada a inclusao, na lei orcamentaria e em seus creditos orcamentais, de

quaisquer recursos do Municipio, inclusive das receitas pr6prias das entidades
mencionadas no artigo 15, para clubes, associacoes de servidores e de dotacoes a titulo
de subvencoes sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins
lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao publico nas
areas de assistencia social, saude, educacao, cultura, esporte, fomento de emprego e
renda ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistencia Social- CNAS.
§ 1 ° - para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no caput, a entidades

privadas sem fins lucrativos deverao apresentar declaracao de funcionamento regular
nos ultimos dois anos, emitida no exercicio 2020 e comprovante de regularidade do
mandato da sua diretoria.
§ 2° - as entidades privadas beneficiadas com recursos publicos municipais, a qualquer

titulo, submeter-se-ao

a

fiscalizacao do Poder Publico com a finalidade de verificar o

cumprimento de metas e objetivos para os quais receberao os recursos.
§ 3° - sem prejuizo da observancia das condicoes estabelecidas neste artigo, a inclusao

de dotacoes na Lei Orcamentaria e sua execucao, dependerao ainda de:
I - publicacao, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessao de
auxilio, prevendo-se clausula de reversao no caso de desvio de finalidade;
II - identificacao do beneficiario e do valor transferido no respectivo convenio.
§ 4° a concessao de beneficio de que trata o caput deste artigo devera estar definida em

lei especifica.
Art. 17 - A inclusao na Lei Orcamentaria Anual, de transferencia de recursos para o

custeio de despesas de outros entes da Federacao somente podera ocorrer em situacoes
que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos
constantes no artigo 62 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

< ·-
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Art. 18 - As receitas pr6prias <las entidades mencionadas no artigo 15 serao

programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos
sociais, juros, encargos e amortizacao de dividas, contrapartida de financiamentos e
outras despesas de manutencao.
Art. 19 - A Lei Orcarnentaria somente contemplara dotacao para investimentos com

duracao superior a um exercicio financeiro se o mesmo estiver contido no Plano de
Plurianual ou em lei que autorize sua inclusao.
Art. 20 - A Lei Orcameritaria contera dotacao para reserva de contingencia, constituida

exclusivamente com recursos do orcamento fiscal, no valor ate 1 % (um por cento) da
receita corrente liquida prevista para o exercicio de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPiTULOV
DAS DISPOSI<;OES RELATIVAS

.A DivIDA PUBLICA MUNICIPAL

Art. 21 - A Lei Orcamentaria garantira recursos para pagamento da despesa decorrente

de debitos refinanciados, inclusive com a previdencia social.
Art. 22 - 0 projeto de Lei Orcamentaria podera incluir, na composicao da receita total

do Municipio, recursos provenientes de operacoes de credito, respeitados os limites
estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituicao Federal.
Paragrafo unico - A Lei Orcamentaria Anual devera conter demonstrativos
especificando, por operacao de credito, as dotacoes a nivel de projetos e atividades
financiados por estes recursos.

_
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Art. 23 - A Lei Orcamentaria podera autorizar a realizacao de operacoes de credito por

antecipacao de receita,

desde

que observado o disposto no art.

38, da Lei

Complementar n° 101/2000.

CAPiTULOVI
DAS DISPOSI<;OES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNICiPIO COM PESSOAL E
ENCARGOS
Art. 24 - No exercicio financeiro de 2020, as despesas com pessoal dos Poderes

Executivo e Legislativo observarao as disposicoes contidas nos artigos 18, 19, 20, da Lei
Complementar n° 101/2000.
Art. 25 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19

da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a adocao das medidas de que
tratam os paragrafos 3° e 4° do art. 169 da Constituicao Federal preservara servidores
das Areas de saude, educacao e assistencia social.
Art. 26 - Se a despesa de pessoal atingir o nivel de que trata o paragrafo unico do art.

22 da Lei Complementar n° 101, de 40 de maio de 2000, a contratacao de hora extra
fica restrita a necessidades emergenciais das areas de saude e saneamento.

CAPiTULO VII
DAS DISPOSI<;OES SOBRE A RECEITA E ALTERA<;OES NA LEGISLA<;AO
TRIBUTAfUA

:.�'
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Art. 27 - A estimativa da receita levara em corisideracao, adicionalmente, o impacto de

alteracao na legislacao tributaria, observadas a capacidade economica do contribuinte e
a justa distribuicao de renda.
§ 1 ° - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econ6mico e cultural do

Municipio, o Poder Executivo podera encaminhar projetos de lei de incentivo ou
beneficios de natureza tributaria, cuja renuncia de receita podera alcancar os
montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, ja considerados do resultado
primario.

§2° - A parcela de receita orcarnentaria prevista no caput deste artigo, que decorrer de
proposta de alteracoes na legislacao tributaria, ainda em tramitacao, quando do envio
do projeto de Lei Orcamentaria Anual
discriminando-se as despesas cuja

a Camara de Vereadores podera ser identificada,
execucao ficara condicionada a aprovacao das

respectivas alteracoes legislativas.

CAPiTULO VID

DAS DISPOSI<;OES FINAIS
Art. 28 - E vedado consignar na Lei Orcamentaria credito com finalidade imprecisa ou

com dotacao ilimitada.
Art. 29 - 0 Poder Executivo realizara estudos visando a definicao de sistema de

controle de custos e avaliacao de resultados das acoes de governo.

Paragrafo unico - A alocacao de recursos na Lei Orcamentaria Anual sera feita
diretamente

a

unidade orcamentaria responsavel pela sua execucao, de modo a

evidenciar o custo das acoes e propiciar a correta avaliacao dos resultados.
Art. 30 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000, entende-se

como despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas cujo valor nao ultrapasse, para
bens e services, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/ 1993.

''."<,{•

•
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Art. 31 - Ate trinta dias ap6s a publicacao dos orcamentos, o Poder Executive

estabelecera, atraves de Decreto, a Programacao Financeira e o Cronograma de

Execucao Mensa! de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8° da Lei
Complementar n.? 101/2000.
Art. 32 - 0 Pod er Execu tivo podera encaminhar mensagem ao Pod er Legislativo para

propor modificacoes na lei do Plano Plurianual, as Diretrizes Orcamentarias, ao

Orcamento Anual e aos Creditos Adicionais.
Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as

disposicoes em contrario.

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, em 13 de Junho de 2019.

-r'�f":..o _ fVV<Pt1..>-.0-lt:&\J- LI th)u)e,ll')
TERESA MARIA LANDIM TAVARES
- Prefeita Municipal -

1�.
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ANEXO DE METAS FISCAIS
1 - METAS ANUAIS
Receitas, Despesas, Resultado Nominal e Resultado Primario
2 -AVALIA<;AO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
Comparacao entre resultados estimados e realizados -2018
2.A -Detalhamento da receita realizada em 2018

3 - DEMONSTRATWO DE METAS ANUAIS
Comparativo com periodos anteriores
3.A - Mem6ria e Metodologia de Calculo

4 - EVOLU<;AO DO PATRIMONIO L!QUIDO

•

5 -DEMONSTRATWO DE ESTIMATWA E COMPENSA<;AO DE
RENONCIA DE RECEITA E DA EXPANSAO DAS DESPESAS
OBRIGATQRIAS DE CARATER CONTINUADA
6 - AVALIA<;Ao DA SITUA<;Ao FINANCEIRA E ATUARIAL DO
REGIME PRGPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
POBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO DOS RISCOS FISCAIS
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020

1. METAS ANUAIS

METAS DE DESPESA
ANO

METAS DE
RECEITA

METAS DE
METAS DE
RESULTADO RESULTADO
NOMINAL
PRIMARIO

Divida Publica

Despesa
Comum

Amortizacao

Servico

2019 204.538.360,00 201.715.654,50 2.763.965,50

58.740,00

2.822.705,50

3.795.923,92

2020 208.629.127,20 205.749.967,59 2.819.244,81

59.914,80

2.879.159 61

3.871.842,40

2021 212.801.709,74 209.864.966,94 2.875.629,71

61.113,10

2.936.742,80

3.949.279,25

, ..,,..

··;

RESULTADO PRIMARIO EM 2018
REALIZADA
(R$l
DISCRIMINACAO

""

Receita Total

�

142.120.614 08

{-) Aplicacoes Financeiras

1.550.904,49

(-) Operacoes de Credito

-

H Receitas de Alienacao de Ativos

-

{-l Amortizacao de Emprestimos

-

l-) Deducoes para o FUNDEB ·

8.264.873 30

RECEITA FISCAL Ill

132.304.836.29

Desuesa Total

156.096.672,68

(-l Juros e Encarzos da Divida
(-) Amortizacao da Divida

3.106.271.21

{-l Concessao de Emorestimos
(-) Titulos de Capital ja
in tezralizados

-

DESPESA FISCAL (Ill

152.990.401 47

RESULTADO PRIMAfUO II - Ill

120.685.SfflJi;f

··:-:-��,·

.
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RESULTADO NOMINAL EM 2018

Realizado em
2018

DISCRIMINACAO
Divida Fundada
(exceto divida entre entidades da mesma esfera
governamental, conforme determina o § 2°, do art. 1 °,
da Resolucao n° 40/2001 do Senado Federal)

82.305.163 12

(+) Precatorfos emitidos a partir de 05.05.2000,
incluidos no orcamento e nao pa,zos

-

l+l Operacoes de credito

(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado
como receitas no orcamentol

82.305.163.12

Divida Consolidada
1-) Total do Ativo DisPOnivel
(caixa bancos e anlicacoes financeiras)"

44.975.127 94

I- l Haveres Financeiros
(devedores diversosl"

3.027.059 81

1-1 Restos a Pazar Nao Processados*

57.202.939,04

Divida Consolidada Liauida

(22.899.963 671

l+l Receitas de Privatizacoes

-

(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de divida:
INSS, FGTS, PIS/PASEP e outrasl

1.490.633 69

Divida Fiscal Liauida

(24.390.597 361

Divida Fiscal Liauida Do Ano Anterior

-

RESULTADO NOMINAL

"

�
"

128.ll2.091 401

3.721.494.04 •·

.·

'

'

PREFEITURA

DE

.l,' B�Sa1d.c>
Cuidando da nossa gente.

ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020

2 -AVALIAC.AO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
METAS DE DESPESA

AN

Metas de
Reeeita

0

Metas de
Resultado

Divida
Publica

Despesa
Co mum

Primario

Metas de
Resultado
Nominal
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l
l

.

....-4

°'

....-4

00

"'4

0
N

s::t

(")

'°
'°°'
io

l.f)

....-4

.

%

00

io

t--

0�

0

s::t
t-l.f)

io

00
(")

(")

.

N

0

....-4

00

'°

....-4

....-4

N

s::t
s::t

%

t--

io�
0\

(")

0

°'

....-4

l.f)

s::t
t--

0\

s::t
t--

'°
00

'°s::t

00

%

'°

(")
....-4

°'

N
....-4

N

....-4

t-N

C\I�
..--i

t-N

.o
0

....-4

(")

00

00

s::t
s::t

l.f)

(")

l.f)

e-

..--i

(")

io

s::t
....-4

....-4

%

%

'° '°
t-'°
s::t
io

l.f)

00

0

....-4

s::t

�

..--i

N
I

....-4

....-4

N�

0

s::t

....-4
I

s::t
t-0

N

0

'°

io
N

s::t
0�
s::t
s::t

°'

....-4

N

t-(")

Nomenclatura:
Est. = Estimado
Rel. = Realizado
Ale.= Alcanca
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020

3 - DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS
COMPARATIVO COM PERiODOS ANTERIORES
RECEITAS

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio
(Estimativa)

Exercicio
(Estimativa)

Exercicio
(Estimativa)

R$

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Correntes

142.120.236,60

Capital

4.606.085,81

TOTAL

146.726.322,41

159.535.857 ,05 129.299.931,10 166.047.564,16 169.368.515,44 172.755.885,75
2.196.867,01

4.555.809,68

38.490. 795,84

39.260.611,76

40.045.823,99

161.732.724,06 133.855.740,78 204.538.360,00 208.629.127 ,20 212.801.709,74

ORIGEM E APLICA<;A.O DOS RECURSOS OBTIDOS COM
ALIENA<;A.O DE ATIVOS
O Municipio nao alienou nenhum ativo em 2018, nem tao pouco ate a presente
data do transcorrer deste exercicio de 201 9, portanto deixa de apresentar a
destinacao de recursos o btidos com essa fon te.
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020

METODO DE C.ALCULO DAS PROJECOES

A PROJE�.A.O DA RECEITA SEGUIU OS SEGUINTES
ATUALIZA�.A.O:

CRITERIOS DE

•

POPULA<;AO - 2%

•

PIB

•

A<;AO DA ADM. MUNICIPAL

- 25 % ISS

•

A<;AO DA ADM. MUNICIPAL

- 25 %

•
•

A<;AO DA ADM. MUNICIPAL

- 25 % Divida Ativa

A<;AO DA ADM. MUNICIPAL

- 10 % ITBI

-2%

IPTU

Rua Manoel Iuacio Bezerra - 192 - CEP:-000 - CNPJ 07.620.701/0001-72
Telefone: (88) 3531-104
.brejosanto.ce.gov.br
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020
4 - EVOLUCA.O DO PATRIMONIO LiQUIDO
PL = ( B + D J - f O

Patrimonio
Liquido
2016 64.002.599,00 31.122.236,73 52.353.152,22 42.771.683,51
ANO

Bens

Direitos

J

Obrigacees

2017 72.636.033,36 56.011.769,12 71.289.099,64 57.358. 702,84
2018 75.089.304,30 49.066.706,28 82.305.163, 12 41.850.847,46
OS BENS ESTAO VALORIZADOS PELO PRECODE SUA AOUISICAO

Consolidados
Restos a Pagar Inscritos em Exercicios
Anteriores
- Restos a Pa ar

uitados neste Exercicio

63.655.149 20
16.794.062 36

(-) Cancelamento e Prescricoes de Restos a
Pa ar ocorridos no Exercicio
+

Inscri ao de Restos a Pa ar no exercicio

31.702.410 87

"

a, ..

ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020

5 - DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA E COMPENSACAO DE
RENUNCIA DE RECEITA EDA ZXPANSAO DAS DESPESAS
OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADA

Nao projetamos para o Exercicio de 2020 nenhuma
nova acao governamental que implique em "RENUNCIA DE
RECEITA", e nem visualizamos, ate este momento, expansao
de despesa de carater obrigat6ria e continuada.
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020

6 - AVALIACAO DA SITUACAO FINANCEIRA E ATUARIAL DO
REGIME
PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLIC OS
MUNICI�AIS

O Municipio de Brejo Santo, Estado do Ceara, nio possui Regime
Proprfo de Previdenc i-r Social - RPPS.

·r

-·

-
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS - 2020
VALOR PREVISTO PARA 2020

EVENTOS

Aumento Permanente da Receita
(-) Transferencias Constitucionais
(-) Transferencias ao FUNDEB

4.090.767,20
0,00
0,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

4.090.767,20

Reducao Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) = (1+11)

0,00
4.090.767,20

Saldo Utilizado da Margem Bru ta (IV)
Novas DOCC
Novas DOCC geradas por PPP
Margem Liquida de Expansao de DOCC M

2.863.537 ,04
2.863.537 ,04

o.oo

=

(Ill-IV)

I

1.227.230,16

l

I !'ROVIDENCIAS

PASSIVOS CONTINGENTES

Demandas Judiciais

600.000,00

Lirnitacao do Empenho

11\bertura de Credito Adicional
a partir da utilizacao da
reserva de contingencia

I

-

TOTAL

Valor

Descrleao

Descri�Ao

Valor

600.000,00

I TOTAL

560.000 00
360.000,00
920.000.00

PROVIDENCIAS

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS
Descri�Ao

Valor

Descrtcao

Valor

Crescimento do Nivel de
Inadimplencia Tributaria

960.000,00

lntensificar o Programa de
Cobranca da Divida Ativa

1.260.000,00

Aumento do lndice de
Sonegacao Fiscal

1.200.000,00

In re n si Ii car Operacao Fiscal
ISSQN

4.000.000,00

In vnsificar Programa

Aumento Permanente da
Receita

4.090.767,20

"Rcgularizacao IPTU e ITBJ-

1.200.000,00

Lirnitar despesas para compra

Receita da Divida Ativa inferior
a Prevista

2.400.000,00

de material permanente, nao
iniciar novos projetos e
11\'duc;ao no custo de
programas de rnanutencao em
nicroatividades, que nao
1 ,, ,,.,, os services a

1.870.767,20

comu nidade.

TOTAL

8.650.767,20

TOTAL DOS RISCOS FISCAIS

:::;�·":",

9.250.767,20

---�.:·
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T<''TAL

8.330.767,20

ESTTl\1ATIVA DO VALOR
DA<:: P-POVIDENCIAS
..__

9.250.767,20
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LEI DE DIRETRIZES ORCAl':ffT: A RIAS - LDO - 2020

Anexo I - Priorid--:1-:"' e Metas

Com base nas demandas da sociedadc encaminhadas atraves de documentos e
propostas e no contato direto com as Iiderancas comu nitarias, as acoes publicas serao
desenvolvidas a partir de prioridades estabclccirlas pc1a administracao, de acordo com o
grau de coerencia apresentado pelas comunic'.

tl<'S,

os compromissos da Prefeitura e a

capacidade de gastos do erario.
Nesse sentido, ficou determinada urnr- r+dern de prioridades, onde os setores
sociais seriam os de maior grau de preocu pa" - o ��m esquecer, no entan to, as obras de
infra-estrutura ea melhoria administrativa da Prrfcitura.

Educacao:
As acoes junto ao setor de educacao c� · "'n scndo orientadas para duas linhas
centrais:
a) a ampliacao do numero de matriculas;
b) a melhoria da qualidade do ensino.
Quanto as matriculas, a reducao do cl· ficit ocorrera com o aumento do numero
de salas e de professores, bem coma com a ampliacao da rede escolar ate as localidades
mais carentes, onde nao existe equipamcn to ou que esteja em estado precario,
requerendo recuperacao.
Simultaneamente, o ensino deve pnn�:·1r por uma analise que leva a melhoria do
curriculo, <las raz6es de competencia, da re: iclagem dos professores e de melhores

r=r-«:
1...Ga �

-���
·:
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condicoes de trabalho, consolidando um aistcr

';i

cducaciorial que evite o desperdicio e

forme jovens para o exercicio da cidadania.
Nesse sentido, cabe salientar o papr l c:•1e significa o desempenho do Fundo
Municipal do Ensino Basico - FUND EB, cine t cm nropiciado a melhoria das condicoes
de vida do professor das escolas rrrunicir-ain,

.,11:R

dedicacao

e

de suma importancia

para o fortalecimento da educacao no Mu nicipio.

Saude e Saneamento:
O trabalho a ser executado pct»

=assa, diretamente, pela questao da

S[''.i't"

municipalizacao do setor, com a Prefeitu .. , a,·��1,ando-se as novas possibilidades das
Unidades de Saude e dos equipamentos,

sentido de elevar a capacidade de

'O

atendimento a populacao.
O sistema Municipal de Saude dcv-: s,, .. capaz o suficiente para atender as
demandas com a ampliacao da Rede de Post0·· r•,, Saude e a melhoria do atendimento
com a contratacao de profissionais do setor pa:

l

operacionalizacao dos trabalhos.

Sera da maior relevancia, equacionar oroblemas de saude com a reducao do
numero de casos de doencas, com a execucr ,, r'" programa de obras de saneamento,
com a negociacao de recursos para a redc ,.,,, , ,·,rotamento sanitario e a elevacao da
capacidade de abastecimento d'agua do mun+ip- '· <lando continuidade a acao que esta
se desenvolvendo na Sede e Zona Rural.

Emprego e Renda:
No campo da promocao social, as

RC'):-�

estarao voltadas para a gera9io de

emprego e renda, com programas de atividades produtivas, de acordo com a
experiencia e o conhecimento das familias.
A Prefeitura deve oferecer os meio» " · • ;, riue as pessoas gerem seus pr6prios
,,,----._ meios de sobrevivencia, seja atraves de pc- ,,--�0s neg6cios de comercializacao, de
�'-

·-

!'JPJ 07.620.701/0001-72
· to.ce.gov.br

r

artesanato, de pequenas indu strias ou de con r'.!C'''"rs caseiras, havendo a possibilidade
de financiamento dos pr6prios instrumentos c10 :rn'1alho.
Habitacao e Urbanismo:
Na area habitacional, as acoes a

:-;c··r-p1

desenvolvidas conternplarao os

segmentos sociais mais carentes, atraves di· c-'r"',1n1c;:ao de moradias em regime de
mutirao e da execucao do programa de lot cs u rbanizados. envolvendo as familias e
associacoes no processo de construcao e control. '" obras.
Acoes programaticas serao dirigidas

3"S

r•1rkns urbanos, beneficiando-os com

os services publicos de limpeza e saneamcn+: ,,:, c- ;r:0, objetivando elevar o padrao de
urbanizacao ea qualidade de vida nessas arc-is.
Cultura, Meio Ambiente e Turismo:
As acoes a serem desenvolvidas por � .. 1;-"'

0reas

deverao estar direcionadas

para o amplo aproveitamento destas vantag-r s rn�,.......,rativas do Municipio e da regiao.
Para tal, a ideia que permeia a politico : ,ra cstas areas compreende, alem do
investimento da Prefeitura e, pela dimensao r'o s acoes a serem desenvolvidas e o
interesse comum dos municipios da regiao,

8

11r""8i::idade tambem do engajamento de

outros municipios circunvizinhos na bu sen '" ··

cvrsos para elevar a amplitude dos

neg6cios a serem realizados, beneficiando a tr,•...,,, indistintamente, reduzindo custos e
aumentando as oportunidades de apoio a inn'�,': ,,�c�, de modo que a cultura, o meio
ambiente e o turismo sejam encararlos, corr '')nr.1) um mesmo quadro de acao
governamental.
Na area da cultura, o municipio de·, · ""r-'ir basicamente na organizacao de
festas populares e na promocao de evcntos

q•1r · ··,,m .q

difusao da arte e da criacao de

forma que a divulgacao do nome do municip' � rn.,ste no cenario estadual como
referencia.
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Com referencia ao meio ambic-itc, s�1·:

olhcs a necessidade objetiva do

n0c;

controle das ocupacoes dos pontos potencialrnc» tc exploraveis, preservando o habitat
natural e criando condicoes legais para que o rr

"'=,...inio possa exercer, de form.a efetiva,

11

a fiscalizacao.

No campo do turismo,

e

fundr-mcrita'

" f-·� i-

n

nifiquem as politicas da regiao,

ensejando a que os visitantes tenham rnais altr "'8tivm� de permanencia e possam ser
os principais divulgadores da beleza n atn ral c'o rnu nicipio.
As acoes, neste sentido, estarao volta-'. � principalmente para a consolidacao
da infra-estrutura turistica regional e

r=zoes que estimulem

rvr-:

..

r1::><>

Devera ser especialmente cont-vnpla-'>

0

,-.r,v'""'SO

2 rvrort

a vinda de

visitantes para o municipio.

Administracao e Financas:
de reform.a e modernizacao

administrativa, de modo a reduzir o cu sto o .-r:-ii:innal da maquina, otimizando a

aplicacao dos recurses financeiros em pr=jctos c-1" · - 1 ,...,."�Se social.
A

administracao

das

financas

implantacao de programa de justica

rri·

G�nl c

icipais

estara

caracterizada

pela

ri<"or na aplicacao dos recurses

.... 1,,

arrecadados.
Mediante o estimulo ao uso da inform": ;::a, �"rao modernizados os sistemas de
arrecadacao e fiscalizacao e agilizadas a cobrarv: c1n" c cbitos inscritos na divida ativa.

A

racionalizacao

n:"·

administra! iva

administracao de pessoal e administrn-vio de

P

::,··"""'
.,.,.

n

de

�

prestacao

de

services,

impoe-se coma condicao para

aplicacao eficiente dos recursos publicos.
Atendendo as necessidades ohjPti n·· ; ., cor.trole dos pr6prios municipais
1

a

area da administracao patrimonial, :' Prcfci '

· c'" ''ra. cadastrar e implantar um

modemo sistema de gerencia de todos

· .; ..

f'''

bcns rr

r-

imoveis do Municipio.
NPJ 07.620.701/0001-72
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