
PREFEITURAMUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.

Estabelece as diretrizes para elaboraciio
e execuciio da Lei Orcamentaria de
2017 e da outras providencias.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Fayo saber
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I
DISPOSI<::OES PRELIMINARES, DEFINI<::OES E CONCEITOS.

Secao I
Das Disposicoes Preliminares

Art. 1° Sac estabelecidas as diretrizes orcamentarias do Municipio para 0 exercicio
financeiro de- 2017, em cumprimento as disposicoes do inciso II do § 2° do art. 165, da
Constituicao Federal, do inciso I do § 1°, do art. 124 da Constituicao do Estado de
Pernambuco, com a redacao dada pel a Emenda Constitucional n° 31/2008 e da Lei
Complementar n° 101, de 2000 (LRF), compreendendo:

I - metas e prioridades da administracao publica municipal;
II - estrutura, organizacao e diretrizes para elaboracao e execucao do orcamento do

Municipio e suas alteracoes;
III - criterios relativos as despesas do Municipio com pessoal e encargos sociais;
IV - regras sobre 0 equilibrio entre receitas e despesas;
V - disposicoes sobre transferencias de recursos a entidades publicas e privadas,

subvencoes e auxilios;
VI - procedimentos sobre dividas, inclusive com orgaos previdenciarios;
VII - autorizacao e limitacoes sobre operacoes de credito;
VIII - contingenciarnento de despesas e criterios para limitacao de empenho;
IX - criterios e condicoes para 0 Municipio auxiliar 0 custeio de despesas pr6prias de

outro ente federativo;
X - disposicoes, criterios e exigencias para repassar recursos a cons6rcios publicos;

XI - orientacoes sobre alteracao na legislacao tributaria 'municipal;

XII - disposicoes sobre controle de custos;
XIII - disposicoes gerais.

Secao II
Das Definicoes, Conceitos e Convencoes.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, entende-se como:
I - Categoria de Programacao, os programas e acoes, na forma de projeto,

atividade e operacao especial:
a) Programa, 0 instrumento de organizacao da atuacao governamental que articula urn

conjunto de acoes que concorrem para a concretizacao de urn objetivo comum
preestabelecido, mensurado por indicadores instituidos no Plano Plurianual (PPA), visando a
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PREFEITURAMUNICIPALDECARUARU

solucao de um problema ou 0 atendimento de determinada necessidade ou demanda da
sociedade;

b) Acoes sao operacoes das quais resultam produtos, na forma de bens ou servicos,
que contribuem para atender ao objetivo de um programa;

c) Projeto, 0 instrumento de programacao utilizado para alcancar 0 objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansao ou 0 aperfeicoamento da acao de Governo;

d) Atividade, 0 instrumento de prograrnacao utilizado para alcancar 0 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;

e) Operacao Especial, corresponde as despesas que nao contribuem para a manutencao
das acoes de governo, das quais nao resulta urn produto, e nao gera contraprestacao direta sob
a forma de bens ou services.

II - Reserva de Contingencia, compreende 0 volume de recursos orcamentarios
destinado ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos imprevistos, como fonte
de recursos orcarnentarios para abertura de creditos adicionais;

III - Transferencia, a entrega de recursos financeiros a outro ente da Federacao, a
cons6rcios publicos ou a entidades privadas;

IV - Delegacao de execucao, consiste na entrega de recursos financeiros a outro ente da
Federacao ou a cons6rcio publico para execucao de acoes de responsabilidade ou competencia
do Municipio delegante;

V - Despesa Obrigat6ria de Carater Continuado e a despesa corrente derivada de lei,
medida provis6ria ou ato administrativo normativo que fixou para 0 ente a obrigacao legal de
sua execucao por periodo superior a dois exercicios;

VI - Execucao Fisica, a realizacao da obra, fornecimento do bem ou prestacao do
SerVlyO;

VII - Execucao Orcamentaria, 0 empenho e a liquidacao da despesa, inclusive sua
inscricao em restos a pagar;

VIII - Execucao Financeira, 0 pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar;
IX - Riscos Fiscais sao conceituados como a possibilidade da ocorrencia de eventos que

venham a impactar negativamente nas contas publicas;
X - Passivos Contingentes, decorrem de compromissos firmados pelo governo em

funcao de lei ou contrato e que dependem da ocorrencia de urn ou mais eventos futuros para
gerar compromissos de pagamentos;

XI - Contingencia Passiva e uma possivel obrigacao presente cuja existencia sera
confirmada somente pela ocorrencia de um ou mais eventos futuros que nao estao totalmente
sob 0 controle da entidade;

XII - Programacao Orcamentaria e Financeira, consiste na compatibilizacao do fluxo de
pagamentos com 0 fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada as novas
projecoes de resultados da arrecadacao, para atender aos artigos 8° e 9° da LRF;

XIII.- Classificacao por Fonte/Destinacao de Recursos, tern como objetivo identificar
as fontes de financiamento dos gastos publicos, associando, no orcamento, fontes de receita a
determinadas despesas.

CAPITULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMlNISTRAc;Ao MUNICIPAL
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PREFEITURA M ICIPAL DE CARUARU

Secao I
Das Prioridades e Metas

Art. 3° As prioridades e metas da Adrninistracao Municipal, constantes desta Lei e de
seus anexos, terao precedencia na alocacao de recursos na Lei Orcamentaria/Zf 17 e na sua
execucao, nao se constituindo, todavia, em limite a programacao das despesas.

Art. 4° Podera haver, durante a execucao orcarnentaria, cornpensacao entre as metas
estabelecidas para os Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as disposicoes
dos artigos 167 e 212 da Constituicao Federal e regras da Lei Complementar n" 141, de 13 de
janeiro de 2012.

Art. 5° 0 Poder Executivo demonstrara e avaliara 0 cumprimento das metas fiscais de
cada quadrimestre, em audiencia publica.

Art. 6° A elaboracao e aprovacao do Projeto de Lei Orcamentaria e a execucao da
respectiva Lei, deverao ser cornpativeis com a obtencao de equilibrio das contas publicas e
metas previstas no Anexo de Metas Fiscais (AMF), que poderao ser revistas em funcao de
modificacoes na politica macroeconomica e na conjuntura econornica nacional.

Art. 7° As metas fiscais poderao ser revistas por Lei, diante da permanencia do baixo
crescimento econornico, com reducao real dos val ores das receitas _arrecadadas, no decorrer
do exercicio de 2017.

Secao II
Do Anexo de Prioridades

Art. 8° As prioridades para elaboracao e execucao do Orcamento Municipal constam do
Anexo de Prioridades (AP), com a denominacao de ANEXO I.

Art. 9° As acoes prioritarias identificadas no ANEXO I que integra esta Lei, constarao
do orcamento e serao executadas durante 0 exercicio de 2017, de acordo com a
disponibilidade de recursos, em consonancia com 0 Plano Plurianual (PPA).

rt. 10. As acoes dos programas integrarao a proposta orcarnentaria, por meio dos
projet s e atividades a eles relacionados, na conformidade da regulamentacao nacionalmente
unificada, estabelecida nos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP),
publicados pel a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Art. 11. Terao prioridade os projetos em andamento e as atividades destinadas ao
funcionamento dos orgaos e entidades que integram os Orcamentos, Fiscal e da Seguridade
Social, services essenciais, despesas decorrentes de obrigacoes constitucionais e legais, os
quais terao precedencia na alocacao de recursos no Projeto de Lei Orcarnentaria (PLOA).

Secao III
Do Anexo de Metas Fiscais
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PREFEITURA M ICIPAL DE CARUARU

Art. 12. 0 Anexo de Metas Fiscais (AMF), que integra esta Lei por meio do ANEXO II,
dispoe sobre as metas anuais, em valores constantes e correntes, relativas a receitas e
despesas, os resultados nominal e prirnario, 0 montante da divida publica, para 0 exercicio de
2017 e para os dois seguintes, para atender ao conteudo estabelecido pelo § 10 do art. 40 da Lei
Complementar n' 101, de 2000, bem como avaliacao das metas do exercicio anterior, por
meio dos demonstrativos abaixo:

I - Demonstrativo 1: Metas Anuais;
II - Demonstrativo 2: Avaliacao do Cumprimento das Metas Fiscais do Ano

Anterior;
III - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com Metas Fiscais Fixadas

nos tres Exercicios Anteriores;
IV - Demonstrativo 4: Evolucao do Patrim6nio Liquido;
V - Demonstrativo 5: Origem e Aplicacao dos Recursos Obtidos com a Alienacao de

Ativos;
VI, - Demonstrativo 6: Avaliacao da Situacao Financeira e Atuarial do

CARUARUPEV;

VII - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensacao da Renuncia de Receita;

VIII - Demonstrativo 8: Margem de Expansao das Despesas Obrigat6rias de Carater

Confinuado.

Art. 13. 0 Anexo de Metas Fiscais (AMF) abrange os orgaos da adrninistracao direta,
entidades da administracao indireta e fundos especiais que recebem recursos dos Orcamentos
Fiscal e da Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvencoes para pagamento de
pessoal e custeio, ou de auxilios para pagamento de despesas de capital.

Art. 14. Na elaboracao da proposta orcamentaria, 0 Poder Executivo pcdera aumentar
ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a
finalidade de compatibilizar as despesas orcadas com a receita estimada, de forma a preservar

. 0 equilibrio orcamentario.

Art. 15. Na proposta orcamentaria serao indicadas as receitas de capital destinadas aos
investimentos que serao financiados por meio de convenios, contratos e outros instrumentos

com orgaos e entidades de entes federativos, podendo os valores da receita de capital da LOA
ser superiores it estiinativa que consta no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,

Secao IV
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 16. 0 Anexo de Riscos Fiscais (ARF) dispoe sobre a avaliacao dos passivos
contingentes capazes de afetar as contas publicas, informa as providencias a serem tomadas,
caso os riscos se concretizem e integra esta Lei por meio do A EXO III.

Art. 17. Os recursos de reserva de contingencia serao destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtencao de resultado
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PREFEITURAMUNICIPAL DE CARUARU

prirnario positivo e como fonte de recursos para abertura de creditos adicionais, consoante
inciso III do art. 5° da Lei Complementar n' 10112000.'

Paragrafo unico. Os orcamentos destinarao recursos para reserva de contingencia nao
inferiores a 3% (tres por cento) da Receita Corrente Liquida - RCL, prevista para 0 exercicio.

Secao V
Da Avaliacao e do Cumprimento de Metas

Art. 18. Durante a execucao. orcarnentaria, 0 acompanhamento do cumprimento das
metas sera feito com base nas informacoes do Relat6rio Resumido de Execucao Orcamentaria

- RREO, para cada bimestre e do Relat6rio de Gestae Fiscal - RGF, relativo a cada
quadrimestre, publicados nos termos da legislacao vigente.

Paragrafo unico. Os cons6rcios publicos, dos quais 0 Municipio faz parte, sao obrigados
a encaminhar a documentacao necessaria a consolidacao dos dados para elaboracao do RREO
e do RGF, rios prazos estabelecidos, de conformidade com 0 MCASP e com a Portaria STN
n" 274, de 13 de maio de 2016.

Art. 19. Se verificado, ao final de urn birnestre, que a realizacao da receita podera nao
comportar 0 curnprirnento das rnetas de resultado prirnario ou nominal estabelecidas no
Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverao, por ato pr6prio e nos rnontantes necessaries,
nos trinta dias subsequentes, limitacao de empenho e movimentacao finance ira, segundo os
criterios fixados nesta Lei.

CAPiTULO III

ESTRUTURA, ORGANIZA<::Ao E ELABORA<::Ao DOS OR<::AMENTOS

Secao I
Das Classificacoes Orcarnentarias

Art. 20. Na elaboracao dos orcamentos serao respeitados os dispositivos, conceitos e

definicoes estabelecidos na legislacao vigente e obedecida a classificacao constante dos
MCASP, editados pela ST .
•

Art. 21. A proposta orcamentaria podera ser apresentada corn a classificacao

orcamentaria estabelecida no MCASP, ate a rnodalidade de aplicacao.

Art,' 22, 0 Quadro de Detalharnento da Despesa (QDD), que sera publicado ate 30

(trinta) dias ap6s a publicacao da LOAl2017, tera 0 seguinte detalhamento:
I - Classificacao Institucional;
II - Classificacao Funcional;
III - Classificacao por Estrutura Programatica;
IV - Classificacao da Despesa por Natureza:

a) Categoria Economica;
'b) Grupo de Natureza de Despesa (GND);
c) Modalidade de Aplicacao;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

d) Elemento de Despesa;
V - Classificacao por Fonte/Destinacao de Recursos.
Paragrafo unico. Quando a proposta orc am entari a for apresentada com 0 detalhamento

constante no caput e incisos I a V deste artigo, fica dispensada a publicacao do QDD. .

Art. 23. As dotacoes relativas a classificacao orcamentaria Encargos Especiais

vinculam-se ao programa Operacoes Especiais, identificado no Orcarnento par zeros e na
Funcao 28 (vinte e oito), destinam-se a custear os encargos especiais, para suportar as

despesas com:
I - Arnortizacao de Dividas, juros e encargos de divida;
II Precatorios e sentencas judiciais;
III Indenizacoes;
IV Restituicoes, inclusive de saldos de convenios;
V Ressarcimentos;

Amortizacao de dividas previdenciarias;
Outros encargos especiais.

VI
VII -

Art. 24. A demonstracao de compatibilidade da programacao orcamentaria, com os
objetivos e metas desta LDO, sera feita por meio de anexo que integrara a Lei Orcarnentaria
de 2017.

Secao II
Da Organizacao dos Orcamentos

Art. 25. Os orcamentos, fiscal e da seguridade social, cornpreenderao as programacoes
dos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, orgaos e entidades da adrninistracao direta
e indireta do Municipio e discriminarao suas despesas com 0 detalhamento previsto no
MCASP.

Art. 26. A reserva do Regime Proprio de Previdencia Social - RRPS sera identificada
no grupo de natureza de despesa pelo digito "7" (GND 7), enquanto que a reserva de
contingencia sera identificada pelo digito "9" (G D 9), isolados dos demais grupos da
despesa.

Art. 27. 0 orcarnento da seguridade social, compreendendo as areas de saude,
previdencia e assistencia social, sera elaborado de forma integrada, nos termos do § 2° do art.
195 da Constituicao Federal, assegurada a cada area a gestae de seus recursos.

Art. 28. Na elaboracao da proposta orcarnentaria do Municipio, sera assegurado 0

equilibrio entre receitas e despesas, ficando vedada a consignacao de credito com finalidade
imprecisa ou com dotacao ilimitada e admitida a inclusao de projetos genericos.

Art. 29. Serao assegurados recursos no orcamento para contrapartida de investimentos
custeados com recursos de convenios, contratos de repasses e outros instrumentos congeneres.

Art. 30. A lei orcarnentaria nao consignara dotacao de investimento com duracao
superior a um exercicio financeiro que nao esteja prevista no plano plurianual ou em lei que
autorize a sua inclusao.
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PREFEITURA Mu ICIPAL DE CARUARU

f) Anexo 8: Demonstrativo da despesa por funcoes, subfuncoes e programas
conforme 0 vinculo;

g) Anexo 9: Demonstrative da despesa por orgaos e funcoes.

v - Demonstrativo da compatibilidade da programacao orcamentaria, com as metas de
receitas, despesas, resultado nominal e primario;

VI-- Demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isencoes,
anistias, remissoes, subsidios e beneficios de natureza financeira, tributaria e crediticia,
consoante disposicoes do § 6° do art. 165 da Constituicao Federal.

Art. 35. A mensagem, que integra a proposta orcamentaria para 2017, contera:
I - Analise da conjuntura economica enfocando os aspectos que influenciem 0

Municipio;

II - Resumo da polftica econornica e social do Governo Municipal;
III - Justificativa da estimativa e da fixacao de receitas e despesas;

IV - Inforrnacoes sobre a metodologia de calculo e justificativa da estimativa da receita
e da despesa fixada;

V - Situacao da divida do Municipio, restos a pagar e compromissos financeiros
exigiveis.

Art. 36. ao poderao ser inc1uidos na Lei orcarnentaria projetos novos com recursos
provenientes da anulacao de projetos em andamento.

Art. 37. Serao consignadas atividades distintas para despesas com 0 pagamento de
pessoal de magisterio e outras despesas de pessoal do ensino.

Art. 38. No projeto 'de lei orcamentaria, as receitas e as despesas serao orcadas em
moeda nacional, segundo os precos correntes vigentes em junho de 2016.

Art. 39. As despesas e as receitas serao demonstradas de forma sintetica e agregada,
evidenciado 0 "superavit" corrente, no orcarnento anual.

Art. 40. 0 sornatorio das dotacoes destinadas it reserva de contingencia, no orcarnento
de 2017, obedecera ao limite minimo de 3% (tres pOI' cento) da receita corrente Ifquida,
apurada nos termos do art. 2°, inciso IV e § 3°, da Lei Complementar n" 101, de 2000.

Art. 41. A Modalidade de Aplicacao (MD) 99 sera utilizada para classificacao

orcarnentaria de reserva de contingencia.

Art. 42. 0 Orcamento, elaborado pelo Poder Legislativo para 2017, sera inc1uido na
proposta do Orcamento Municipal de 2017 e observara as estimativas das receitas de que trata
o art. 29-A e os seus incisos, da Constituicao Federal, com a redacao dada pela Emenda
Constitucional n? 58, de 2009.

,
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PREFEITURA Mu ICIPAL DE CARUARU

Paragrafo unico. 0 orcamento do Poder Legislativo, de que trata 0 caput deste artigo,
sera apresentado ao Poder Executivo, para inclusao na proposta orcamentaria de 2017, ate 0

dia 05 (cinco) de setembro de 2016.

Art. 43. No texto da lei orcamentaria, constara autorizacao para abertura de creditos
adicionais suplementares, ate 0 limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada,
podendo tambern conter autorizacao para contratacao de operacoes de credito.

Art. 44. 0 limite estabelecido no art. 43 sera duplicado para as suplementacoes de
dotacoes para atendimento das segui tes despesas:

I - do Poder Legislativo;
II - de pessoal e encargos;
III - com previdencia social;
IV - com 0 pagamento da divida publica;
V - de custeio dos sistemas municipais de educacao, de saude e assistencia social;
VI - despesas destinadas it defesa civil, combate aos efeitos de catastrofes, secas e as

epidemias;
VII - despesas para execucao de investimentos com recurs os de transferencias

voluntarias do Estado e da Uniao, observado 0 paragrafo unico do art. 8° da LRF.

Art. 45. Sera considerada a obtencao de superavit primario na elaboracao do projeto, na
aprovacao e execucao da lei orcamentaria de 2017.

.Art, 46. Constarao da proposta orcamentaria dotacoes para programas, projetos e
atividades constantes do Projeto de Lei de Revisao do Plano Plurianual em tramitacao na
Camara de Vereadores.

Art. 47. Para atender ao disposto no inciso III do §1°, do art. 124, da Constituicao do
Estado de Pernambuco, com a redacao dada pela Emenda Constitucional n° 31, de 27 de
junho de 2008, a proposta orcarnentaria para 2017 sera entregue it Camara de Vereadores ate
o dia 5 (cinco) de outubro de 2016 e devolvida para sancao ate 0 dia 5 (cinco) de dezembro de
2016.

Secao IV
Das Alteracces e do Processamento

Art. 48. A proposta orcamentaria podera ser emendada, respeitadas as disposicoes do
art. 166, § 3° da Constituicao Federal, devendo 0 orcamento ser devolvido it sancao do Chefe
do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emend as e anexos.

Art. 49. As emendas deverao ser compativeis com 0 PPA em vigor e ser indicados os
recursos para execucao das despesas nas dotacoes respectivas.

Art. 50. As emend as feitas ao projeto de lei orcamentaria e seus anexos, consideradas
inconstitucionais ou contrarias ao interesse publico, poderao ser vetadas pelo Chefe do Poder
Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, consoante disposicoes do § 10 do 'art. 66 da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Constituicao Federal, que cornunicara os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao
Presidente da Camara.

§10. 0 veto as emendas mencionadas no caput deste artigo restabelecera a redacao

inicial da dotacao constante da proposta orcamentaria.

§ 2°. Os autografos da lei orcamentaria aprovada na Camara serao devolvidos a sancao
do Prefeito na forma de apresentacao estabelecida no art. 48 desta Lei.

Art. 51. No caso de haver comprovado erro no processamento das deliberacoes no

ambito do Poder Legislativo, podera haver retificacao nos autografos da Lei Orcamentaria de
2017, pela propria Camara de Vereadores, ate a data da sancao.

Art. 52. 0 Chefe do Poder Executivo podera enviar mensagem a Camara Municipal
para propor modificacoes no projeto de lei do orcarnento anual, enquanto nao iniciada a
votacao na Comissao especifica.

Art. 53. Durante a execucao orcamentaria 0 Poder Executivo podera incluir novos
projetos, atividades ou operacoes especiais nos orcamentos dos orgaos, unidades
administrativas e gestoras, na forma de credito adicional especial, observada a Lei 4.320, de
1964 e com autorizacao da Camara de Vereadores.

Art. 54. As alteracoes decorrentes da abertura e reabertura de creditos adicionais
integrarao os quadros de detalhamento da despesa.

Art. 55. 0 remanejamento ou a transferencia de recursos de urn elemento de despesa
para outro, dentro de urn mesmo orgao orcamentario, sera feita por Decreta, desde que nao

seja alterado 0 valor autorizado pela Camara de Vereadores no Orcamento Municipal para 0

referido orgao.

Art. 56. Poderao ser incluidos programas novos, inclusive criados pela Uniao ou pelo

Estado de Pernambuco, por meio de alteracao, aprovada por Lei, no Plano Plurianual, nesta
Lei de Diretrizes Orcarnentarias e no Orcamento Anual, e seus anexos, no decorrer do
exercicio de 2017.

CAPiTULO IV
DAS RECEIT AS E DAS ALTERAC;OES NA LEGISLAC;Ao TRIBUTA.RIA

Secao Unica
Da Receita Municipal e das Alteracoes na Legislacao Tributaria

Art. 57. Na elaboracao da proposta orcamentaria, para efeito de previsao de receita,
deverao ser considerados os seguintes fatores:

I - efeitos decorrentes de alteracces na legislacao;
II - variacoes de indices de precos;
III - crescimento econornico ou recessao da atividade economica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Art. 58. Na ausencia de parametres atualizados do Estado de Pernambuco, poderao ser
considerados indices economicos e outros parametres nacionais, na estimativa de receita
orcamentaria, conforme projecoes do Anexo de Metas Fiscais, que integra esta Lei.

Art. 59. A estimativa de receita que integra 0 Anexo de Metas Fiscais - AMF, desta Lei,
fica disponibilizada para 0 Poder Legislativo, nos termos do art. 1:2, § 3° da Lei
Complementar n" 101, de 2000 (LRF).

Art. 60. Na proposta orcamentaria 0 montante de receitas previsto para operacoes de
credito nao podera ser superior ao das despesas de capital fixadas.

Art. 61. As leis relativas as alteracoes na legislacao tributaria que depend am de
atendimento das disposicoes da alinea "b" do inciso III do art. 150 da Constituicao Federal,
para vigorar no exercicio de 2017, deverao ser aprovadas e publicadas dentro do exercicio de
2016.

Art. 62. 0 montante estimado para receita de capital, con stante nos anexos desta LDO,
podera ser modificado na proposta orcarnentaria, para atender previsao de repasses,
destinados a investimentos.

Paragrafo unico. A execucao da despesa de que trata 0 caput deste alii go fica
condicionada a viabilizacao das transferencias dos recursos respectivos.

Art. 63. A reestimativa de receita na LOA, por parte do Poder Legislativo, so sera
permitida se comprovado erro ou omissao de ordem tecnica ou legal, observado 0 disposto no
§ 1° do art. 12 da Lei Complemental' n° 101, de 2000.

§ 10.Para cumprimento do disposto no § 3° do art. 12 da Lei Complementar n". 101, de
2000, sac consideradas as receitas estimadas, nos anexos desta Lei, para 0 exercicio de 2017.

§ 20. Por meio de Lei, no decorrer do exercicio de 2017, podera haver reestimativa da
receita de operacoes de credito, parasviabilizar 0 financiamento de investimentos.

Art. 64. Para fins de aperfeicoamento da politica e da adrninistracao fiscal do
Municipio, 0 Poder Executivo podera encaminhar a Camara Municipal, projetos de lei
dispondo sobre alteracoes na legislacao tributaria, notadamente sobre: .

I - Alteracao e atualizacao do Codigo Tributario Municipal;
II - Aperfeicoamento e a atualizacao da legislacao tributaria referente ao Imposto

sobre Servico de Qualquer natureza - ISSQN e Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU;

III - Adequacao, inovacao e atualizacao da legislacao tributaria referente as tax as
murucrpais.

Art. 65. Os projetos de lei de concessao de amstia, remissao, subsidio, credito
presumido, isencao em carater nao geral, alteracao de aliquota ou modificacao de base de
calculo que impliquem reducao discriminada de tributos ou contribuicoes, e outros beneficios
que correspondam a tratamento diferenciado, deverao atender ao disposto no art. 14 da LRF.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Art. 66. Os projetos de lei aprovados no exercicio de 2017, que resultem em renuncia de
receita em razao de concessao de incentivo ou beneficio de natureza tributaria, financeira,
crediticia ou patrimonial, ou que vinculem receitas e despesas, orgaos ou fundos, deverao
conter clausula de vigencia de, no maximo, 5 (cinco) anos.

Art. 67. Para 0 amplo exercicio da prerrogativa estabelecida no art. 11 da LRF, devera
ser dinamizado 0 setor tributario da Prefeitura, ficando 0 Chefe do Poder Executivo
autorizado a modemizar predio, instalacoes e equipamentos, contratar pessoal para atender ao
excepcional interesse publico, local' sistemas informatizados, contratar servicos especializados
e tomar outras providencias, com 0 objetivo de aumentar a arrecadacao e cobrar
eficientemente a divida ativa tributaria.

Paragrafo unico. A divida ativa tributaria devera ser cobrada por todos os meios legais,
observadas as disposicoes do C6digo Tributario Municipal, da Lei Federal n" 6.830, de 22 de
setembro de 1980 e atualizacoes.

Art. 68. 0 Setor de tributacao, no exercicio de suas competencias:
I - registrara, em sistema informatizado, os val ores dos tributos lancados, arrecadados e

em divida ativa; .
II - controlara e identificara os tributos arrecadados, diariamente, para a correta

classificacao orcarnentaria e ingresso das receitas na Fazenda Publica;
III - encaminhara, mensalmente, ao orgao Central de Contabilidade, 0 montante da

receita lancada, arrecadada, valores a receber e em divida ativa.

Art. 69. Os tributos lancados e nao arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos custos
para cobranca sejam superiores ao credito tributario, poderao ser cancelados, mediante
autorizacao em lei, nao se constituindo como renuncia de receita para os efeitos do disposto
no § 2° do art. 14 da Lei Complementar n' 101, de 04 de maio de 2000 e legislacao aplicavel.

Art. 70. 0 produto da receita proveniente da alienacao de bens sera destinado apenas as
despesas de capital, nas hip6teses legal mente permitidas.

CAPITULO V
DA DESPESA PUBLICA

Secao I
Da Execucao da Despesa

Art. 71. As despesas serao executadas diretamente pela Adrninistracao e/ou por meio de
movimentacao entre 0 Municipio e entes da Federacao e entre entidades privadas ou
cons6rcios publicos, por meio de transferencias e delegacoes de execucao orcamentaria, nos
termos da Lei.

Art. 72. 0 orgao central responsavel pela contabilidade do Municipio e pel a
consolidacao das contas para atender ao disposto na Lei Complemental' n° 101, de 2000, e na
legislacao aplicavel, podera estabelecer, para cumprimento da legislacao vigente,
procedimentos que deverao ser seguidos ao longo do exercicio, inclusive aplicaveis ao
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PREFEITURAMUNICIPAL DE CARUARU

processo de encerramento contabil de 2017, em consonancia com as NBCASP e com os

MCASP.

Art. 73. 0 Poder Legislativo enviara a movimentacao da execucao orcamentaria para 0

Executivo consolidar e disponibilizar aos orgaos de controle e ao publico, dados e
inforrnacoes de receitas e despesas consolidadas do Municipio, envolvendo todos os orgaos e
entidades de ambos os Poderes, na forma da Lei.

Art. 74. Para cumprimento das disposicoes dos artigos 50 a 56 da LRF,os orgaos e

entidades da administracao direta e indireta, inclusive cons6rcios publicos, dos quais 0

Municipio participe, apresentarao dados, inforrnacoes e demonstrativos destinados a

consolidacao das contas publicas, individualizacao da aplicacao dos recursos vinculados e

elaboracao do RREO e do RGF, nos prazos estabelecidos.

Secao II
Das Transferencias, das Delegacoes, dos Cons6rcios Publicos e das Subvencoes.

Subsecao I
Transferencias e Delegaeoes it Consorcios Publicos

Art. 75. Para as entregas de recursos a cons6rcios publicos deverao ser observados os
procedimentos relativos a delegacao ou descentralizacao, da forma estabelecida nos MCASP

em vigor, publicados pela STN.

Art. 76. A transferencia de recursos para consorcio publico fica condicionada ao
cons6rcio adotar orcarnento e execucao de receitas e despesas obedecendo as normas de
direito financeiro, aplicaveis as entidades publicas, classificacao orcamentaria nacionalmente
unificada, disposicoes da Lei Federal n" 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto n° 6.017, de
17 de janeiro de 2007 e da Portaria STN n° 274, de 2016.

§ 1°. Para atender ao disposto no caput do 50 da LRF 0 cons6rcio adotara sistema de

contabilidade e orcamento publico compativel com 0 da Prefeitura, para propiciar a

consolidacao das contas dos Poderes e fornecer, a Contabilidade Central do Municipio, todas

. as receitas e despesas, discriminadas na classificacao orcamentaria adequada, estabelecida no

MCASP.

§ 2°. Ate 5 (cinco) de setembro de 2016, 0 consorcio encaminhara a Prefeitura a parcela
de seu orcarnento para 2017 que sera custeada pelo Municipio, para inclusao na proposta da
LOA/2017, que sera apresentada a Camara.

§ 3°. Aplicam-se as disposicoes desta subsecao as transferencias de recursos feitas pelo
Municipio a consorcios para a gestae associada em que haja a prestacao de services publicos
ou a transferencia de encargos, por meio de contrato de progr_ama, que deverao atender ao
principio da transparencia e a seguir as normas de direito financeiro e contabilidade aplicada
ao setor publico.
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PREFElTURA Mu lClPAL DE CARUARU

§ 4°. Para atender ao Sistema de Acompanhamento da Gestae dos Recursos da
Sociedade - SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 0 cons6rcio que
receber recursos do Municipio enviara mensalmente, em meio eletronico, em tecnologia
cornpativel com os sistemas de informacao da Prefeitura e do SAGRES/TCE-PE, os dados
mensais da execucao orcamentaria do cons6rcio, para efeito de consolidacao das contas

municipais.

Subsecao II
Transferencias de Recursos a Instituicoes Privadas

Art. 77. Podera ~er incluida na proposta orcarnentaria, bem como em suas alteracces,
dotacoes a titulo de transferencias de recursos orcamentarios a instituicoes privadas sem fins
lucrativos, nao pertencentes ou nao vinculadas ao Municipio, a titulo de contribuicoes,
auxilios ou subvencoes sociais, nos termos da Lei, e sua concessao dependera de atendimento

aos requisitos exigidos nesta Lei.

Art. 78. A transferencia de recursos a titulo de subvencoes sociais, nos termos do art. 16

da Lei Federal n°. 4.320, de 1964, atendera as entidades privadas sem fins lucrativos que
exercam atividades de natureza continuada nas areas de assistencia social, saude ou educacao,
prestem atendimento direto ao publico e tenham certificacao de entidade beneficente de

assistencia social, nos termos da Lei n" 12.101, de 2009 e atualizacoes,

§ 1°. A concessao de subvencoes dependera da comprovacao do atendimento aos
requisitos exigidos na legislacao, devendo ser demonstrado:

I - que as entidades beneficiarias sejam de atendimento direto ao publico e atendam

ao disposto no art. 17 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, cujas condicoes de funcionamento
sejam consideradas satisfat6rias pelos orgaos oficiais de fiscalizacao;

II - que exista lei especifica autorizando a subvencao;
III - a existencia de prestacao de contas de recursos recebidos no exercicio anterior, que

devera ser encaminhada, pela entidade beneficiaria, ate 0 ultimo dia util do mes de janeiro do
exercicio subsequente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade do pardgrafo unico
do art. 70 da Constituicao Federal e das disposicoes da Resolucao T.C. N° 05/93 de 17.03.93,
do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e atualizacoes posteriores;

IV - que a cornprovacao, por parte da instituicao, do seu regular funcionamento, seja
mediante atestado firmado por autoridade competente;

V - por meio de documentos de constituicao, que a entidade foi constituida ate 30 de
agosto de 2016;

VI - da comprovacao que a instituicao esta em situacao regular perante 0 INSS e 0

FGTS, conforme artigo 195, § 3°, da Constituicao Federal e perante as Fazendas Estadual,
Federal e Municipal, nos termos da legislacao especifica;

VII - nao se encontrar em situacao de inadimplencia no que se refere a Prestacao de
Contas de subvencoes recebidas de orgaos publicos de qualquer esfera de governo.

§ 2°. Na realizacao das acoes de sua competencia, 0 Municipio podera transferir recursos
a instituicces privadas sem fins lucrativos, desde que compativeis com os programas
constantes da lei orcarnentaria anual, mediante convenio, ajuste ou congenere, pelo qual
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

fiquem c1aramente definidos os deveres e obrigacoes de cada parte, a forma e os prazos para
prestacao de contas, bem como 0 cumprimento do objeto.

Art. 79. E condicao preliminar a solicitacao dos recursos de que trata esta sessao, a
apresentacao de projeto instruido com plano de trabalho para aplicacao de recursos e demais
documentos exigidos, devendo ser formalizado em processo administrativo, na reparticao
competente, contendo indicacao dos resultados esperados com a realizacao do projeto.

r:

§ 1°. A destinacao de recursos a entidades privadas tambem fica condicionada a previa
manifestacao do setor tecnico e da assessoria juridica do orgao concedente, sobre a adequacao
dos convenios e instrumentos congeneres as normas pertinente~.

§ 2°. Integrara 0 convenio, que formalizara a transferencia de recursos, plano de
trabalho, conforme disposicoes do art. 116 e § 1b da Lei Federal n" 8.666/93 e suas
atual izacoes.

§ 3°. Sem prejuizo das demais disposicoes legais e regulamentares, constara no plano de
trabalho exigido pelo § 1° do art. 116 da Lei n° 8.666/93, para aplicacao dos recursos,
objetivos, justificativas e metas a serem atingidas com a utilizacao dos recursos, cronograma
de desembolso e vinculacao ao programa de trabalho respectivo.

Art. 80. Tambem serao permitidos repasses as instituicoes privadas, sem fins lucrativos,
de natureza artistica, de preservacao historica, cultural e esportiva, consoante disposicoes dos

. artigos 215 a 217 da Constituicao Federal, atendidas as exigencias desta Lei.

Art. 81. As ·entidades privadas beneficiadas com recursos publicos a qualquer titulo
submeter-se-ao it fiscalizacao com a finalidade de se verificar 0 cumprimento de metas e
objetivos para os quais receberam os recursos, bem como do cumprimento integral de todas as
clausulas dos instrumentos de convenio, ajuste ou repasse.

§ 1°. A Procuradoria Juridica do Municipio podera expedir normas sobre as disposicoes
contratuais e de convenios que deverao constar dos instrumentos respectivos, para que sejam
aprovados pela area juridica municipal, nos termos do paragrafo unico do art. 38 da Lei
Federal n" 8.666/1993 e suas alteracoes.

§ 2°. As prestacoes de contas, sem prejuizo de outras exigencias legais e regulamentares,
dernonstrarao as origens e aplicacoes dos recursos, cumprimento dos objetivos e da execucao
das metas fisicas constantes do plano de trabalho e do instrumento de convenio, repasse ou
ajuste, devendo ser instruida com documentos autenticos e idoneos,

Secao III
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 82. No caso de a despesa de pessoal chegar a ultrapassar' 0 percentual de 95%
(noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Liquida (RCL), estabelecido no art.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

20, inciso III, alinea "b" da Lei Complementar n? 101, de 2000, fica vedada a realizacao de

despesas com hora extra, ressalvadas:
I - as areas de saude, educacao e assistencia social;
II - os casos de necessidade temporaria de excepcional interesse publico;
III - as acoes de defesa civil;
IV - as ativiclades necessarias a arrecadacao de tributos.

Art. 83. Fica autorizada a concessao de qualquer vantagem ou aumento de remuneracao,
a criacao de cargos e funcoes ou alteracao de estrutura de carreiras, bem como a admissao ou
contratacao de pessoal, a qualquer titulo, para atender ao inciso II do § 1° do art. 169, assim
como ao inciso X do art. 37, da Constituicao Federal.

Art. 84. Para cumprimento do disposto no art. 7°, inciso IV e no art. 37, inciso X da

Constituicao Federal, a proposta orcarnentaria contera margem de expansao nas despesas de
. pessoal estimada para 0 exercicio, devendo ser considerado no calculo 0 percentual de

acrescimo estabelecido para 0 salario minimo nacional.

§ 1°. Para as despesas que ja estejam previstas na margem de expansao das despesas

obrigatorias, quando da apresentacao de projeto de lei para sua concessao nao havera
necessidade de demonstrar 0 impacto orcarnentario-financeiro.

§ 2°. Fica 0 Poder Executivo autorizado a conceder abono para atendimento das
disposicoes do mi. 22 da Lei Federal n" 11.494, de 20 de julho de 2007, bem como para pagar

. 0 valor do salario minimo definido no inciso IV do art. 7° da Constituicao Federal, ate a
aprovacao de lei municipal contemplando 0 reajuste.

§ 3°. Os abonos concedidos serao compensados quando da concessao de revisao e
reajustes, devendo constar os criterios nas leis especificas que concederem as revisces e os
reajustes respectivos.

Art. 85. Podera haver expansao das acoes do Governo Municipal que venham a implicar
-em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

§ 1°. 0 Poder Executivo podera consignar dotacoes destinadas a irnplantacao de
programas de desenvolvimento profissional dos servidores municipais.

§ 2°. Tarnbern constara no orcamento dotacoes para 0 custeio de programas de
reestruturacao administrativa e modernizacao da gestao publica municipal.

Art. 86. Havendo necessidade de reducao das despesas de pessoal, para atendimento aos
limites estabelecidos na Lei Complementar n' 101, de 2000, 0 Poder Executivo, adotara as
seguintes medidas:

I elirninacao de vantagens concedidas a servidores;
II - elirninacao de despesas com horas-extras;
III - exoneracao de servidores ocupantes de cargos em comissao;
IV rescisao de contratos de servidores admitidos em carater ternporario.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Paragrafo uruco. As providencias estabeleeidas no caput deste artigo serao
harmonizadas com as disposicoes constitucionais, especialmente 0 mi. 169, §§ 3° e 4° da
Constituicao Federal e legislacao infraconstitucional pertinente.

Secao IV
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 87. 0 Municipio na sua area de competencia, para cumprimento das disposicoes do
mi. 194 da Constituicao Federal, realizara acoes para assegurar os direitos relativos a saude, a
previdencia e a assistencia social.

Subsecao I
Das Despesas com a Previdencia Social

Art. 88. Serao incluidas dotacoes no orcamento para realizacao de despesas em favor da
previdencia social.

§ 1°. 0 empenhamento das despesas com obrigacoes patronais sera estimativo para 0

exercieio, por cornpetencia, devendo haver 0 proeessamento da liquidacao em cada rnes, de
acordo com a legislacao previdenciaria.

§ 2°. Respeitadas as disposicoes da legislacao especifica, serao deduzidos das
obrigacoes patronais os valores dos beneficios pagos diretamente pelo Municipio aos
servidores segurados.

§ 3°. Podera have!" aporte adicional de recursos em favor· do RPPS, nos termos
estabelecidos em Lei.

§ 4°. 0 pagamento das obrigacoes previdenciarias tern prioridade em relacao as demais
despesas de custeio.

Art. 89. Fica autorizado 0 Poder Executivo realizar pagamentos das contribuicoes
previdenciarias em favor do CARUARUPEV por meio de debito automatico na conta de
fundos e tributos em favor dos regimes previdenciarios.

Art. 90. 0 Poder Executivo encaminhara projeto de lei a Camara de Vereadores,
quando, diante de avaliacao atuarial for identificada a necessidade de alterar aliquotas de
contribuicces, para 0 CARUARUPREV e/ou para atualizar dispositivos da legislacao local,
para adequa-la as normas e,disposicoes de Lei Federal, dentro do exercicio de 2017.

Subsecao II
Das Despesas com Ac;oes e Services Publicus de Saude,

Art. 91. 0 Poder Executivo transferira ao Fundo Municipal de Saude os recursos
destinados a realizacao das acoes e dos servicos publicas de saude, nos term os da Lei
Complemental' n° 141, de 2012.
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PREFEITURA Mu ICiPAL DE CARUARU

§ 1°. As diferencas entre as receitas e as despesas previstas e as efetivamente realizadas
que resultem no nao atendimento dos percentuais minimos obrigat6rios serao apurados e
corrigidos a cada quadrimestre do exercicio financeiro, de acordo com os criterios constantes
no art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012 .

.§ 2°. As transferencias voluntarias de recursos da Uniao para a area de saude que
estejam condicionadas a contrapartida nos termos da LDO da Uniao para 2017, deverao ter
dotacoes no orcamento do Municipio para seu cumprimento.

Art. 92. Serao publicados na Secretaria de Saude, no predio da Prefeitura e na Camara
de Vereadores 0 Demonstrativo Anexo 12 do Relat6rio Resumido de Execucao Orcamentaria
(RREO) que demonstra receitas e despesas com acoes e services publicos da saude a cada
bimestre do exercicio, bem como disponibilizado ao Conselho Municipal de Saude na data da
publicacao,

Art. 93. A transferencia de dados ao SlOPS - Sistema de Informacao sobre Orcamento
Publico em Saude - sera feita bimestralmente por meio de certificacao digital, de
responsabilidade dos titulares de Poder e orgao, nos termos da legislacao federal especifica.

Art. 94. 0 Parecer do Conselho Municipal de Saude sobre as contas do Fundo,
conc1usivo e fundamentado, sera emitido dentro de 10 (dez) dias ap6s 0 recebimento da
prestacao de contas do Fundo Municipal de Saude.

Art. 95. 0 Fundo Municipal de Saude disponibilizara em portal da transparencia, na
Internet, a execucao orcamentaria diaria, nos termos da lei.

Subsecao III
Das Despesas com Assistencia Social

Art. 96. Para atender ao disposto no art. 203 da Constituicao Federal 0 Municipio
prestara assistencia social a quem del a necessitar, nos termos do Sistema Unico de Assistencia
Social - SUAS e da legislacao aplicavel, seguindo a Politica Nacional de Assistencia Social
nos eixos estrategicos de Protecao Social Basica (PSB) e Protecao Social Especial (PSE).

§ 1°. Para os efeitos do caput deste artigo, a protecao social basica (PSB) esta
relacionada com acces de assistencia social de carater preventivo, enquanto a protecao social
especial (PSE) destina-se as acoes de carater protetivas.

§ 2°. 0 orcamento do Fundo Municipal de Assistencia Social destinara dotacoes
distintas para acoes de protecao basica e protecao especial.

Art. 97. Constarao do orcamento dotacoes destinadas a dcacoes e execucao de
programas assistenciais, ficando a concessao subordinada as regras e criterios estabelecidos
em leis e regulamentos especificos locais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Art. 98. Serao alocados no orcamento do Fundo Municipal de Assistencia Social
recursos para custeio dos beneficios eventuais da assistencia social e para os programas
especificos da assistencia social, consoante legislacao aplicavel.

Art. 99. As transferencias de recursos do Municipio para custeio de acoes no Fundo
Municipal de Assistencia Social (FMAS), preferencialmente, deverao ser programadas por
meio de cronograma de desembolso e prograrnacao financeira, para facilitar 0 planejamento e
a gestae do FMAS.

Art. 100. Os registros contabeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados,
relativos aos recursos do FMAS ficarao permanentemente it disposicao dos orgaos de
controle, especialmente do Conselho Municipal de Assistencia Social.

Secao V
Das Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino

Art. 101. As prestacoes de COJ1tasanuais de recursos do FUNDEB, apresentadas pelos
gestores serao instruidas com parecer do Conselho de Controle Social do Fundo, devendo 0

referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivono prazo
estabelecido no paragrafo unico do art. 27 da Lei Federal n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 102. 0 Poder Executivo disponibilizara ao Conselho de Controle Social do
FUNDEB, aos orgaos de Controle Externo, publicara em local visivel no predio da Prefeitura
e entregara para publicacao na Camara de Vereadores 0 Demonstrativo Anexo 08 do
Relatorio Resumido de Execucao Orcamentaria, para conhecimento da aplicacao de recursos. -
no ensmo.

Art. 103. Integrara 0 Orcamento do Municipio uma tabela demonstrativa do
cumprimento do art. 212 da Constituicao Federal, no tocante it vinculacao de pelo menos 25%
(vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos it manutencao e desenvolvimento
do ensino.

Secao VI
Dos Repasses de Recursos it Camara e do Orcamento do Poder Legislativo

Subsecao I
Dos repasses de Recursos it Camara

Art. 104. Os repasses de recursos it Camara de Vereadores ocorrerao mensalmente ate 0

dia 20 (vinte) de cada mes, nos termos dos artigos 29-A e 168 da Constituicao Federal.

Art. 105. 0 repasse do duodecimo do mes de janeiro de 2017 podera ser feito com base
na mesma proporcao utilizada no mes de dezembro de 2016, devendo ser ajustada, em
fevereiro de 2017, eventual diferenca que venha a ser conhecida, para mais ou para menos,
quando todos os balancos estiverem publicados e calculados os val ores exatos das fontes de
receita do exercicio anterior, que formam a base de calculo estabelecida pelo art. 29-A da
Constituicao Federal, para os repasses de recursos ao Poder Legislativo.
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PREFEITURAMUNICIPALDECARUARU

Subsecao II
Do Orcarnento do Poder Legisiativo

Art. 106. A proposta orcamentaria parcial da Camara de Vereadores/2017, que sera
entregue ao Poder Executivo ate 05 de setembro de 2016, para inclusao das dotacoes do Poder
Legislativo na proposta orcamentaria do Municipio, obedecera as normas constantes no

· MCASP e aos limites constitucionais.

Art. 107. Junto com a proposta orcamentaria a Camara de Vereadores enviara ao Poder
Executivo os program as do Poder Legislativo que serao incluidos ou modificados no Projeto
de Revisao do Plano Plurianual vigente, para 0 exercicio de 2017.

Art. 108. Para a execucao da despesa, autorizada na LOA/2017 para o Poder
Legislativo, e diante das disposicoes do art. 29-A da Constituicao Federal, fica 0 Presidente da
Mesa Diretora da Camara autorizado a estabelecer prcgramacao finance ira, determinar
contingenciamento de despesa e limitar de empenho.

Secao VII
Das Despesas com Services de Outros Governos

Art. 109. Poderao ser incluidas dotacoes especificas para custeio de despesas resultantes
de convenios, pactos formais e termos de cooperacao, para 0 custeio de despesas referentes a
atividades ou servicos pr6prios de outros govemos.

Art. 110. A assuncao de despesas e servicos de responsabilidade do Estado fica
condicionada a formalizacao de instrumentos de convenio ou equivalentes, aprovados pela
Procuradoria Juridica do Municipio.

Secao VIII
Das Despesas com Cultura e Esportes

Art. 111. Constarao do orcarnento dotacoes destinadas ao patrocinio e a execucao de
programas culturais e esportivos, ficando a concessao de premios subordinada as regras e

· criterios estabelecidos em leis e regulamentos especificos locais.

Art. 112. Nos programas culturais de que trata 0 art. 111, bem como em programas /
realizados diretamente pela Adrninistracao Municipal, se incluem 0 patrocinio e realizacao,
pelo Municipio, de festividades artisticas, civicas, folcl6ricas, tradicionais e outras
manifestacoes culturais, inclusive quanta a valorizacao e difusao cultural de que trata 0 art.
215 da Constituicao Federal.

Art. 113. 0 projeto destinado a realizacao de eventos sera elaborado nos termos da
· legislacao vigente, contera memorial descritivo, detalhamento de services, montagem de

estruturas, especificacoes tecnicas e estimativas de custos, bem como cronograma fisico-
financeiro compativel como os prazos de licitacao, de contratacao e de realizacao de todas as
etapas necessarias.
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PREFEITURA Mu ICIPAL DE CARUARU

Art. 121. 0 Poder Legislativo indicant tanto a dotacao que sera suplementada, como
aquela que tera saldo anulado no Orcamento da Camara Municipal, quando da solicitacao de
abertura de credito adicional aoExecutivo.

Art. 122. 0 valor dos creditos orcarnentarios abertos em favor do Poder Legislativo nao
onera 0 percentual de suplementacao autorizado na Lei Orcamentaria.

Art. 123. Dentro do mesmo orgao e no mesmo grupo de despesa, por meio de Decreto,
poderao ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar 0 percentual de
suplementacao autorizado na Lei orcamentaria.

Paragrafo unico. As mudancas de modalidade de aplicacao e de fontes de recursos nas
dotacoes orcarnentarias nao constituem abertura de credito, podendo ser feitas por Decreto.

Art. 124. Os creditos extraordinarios sao destinados a despesas imprevisiveis e urgentes
como em caso de calamidade publica, consoante disposicoes do § 3° do art. 167 da
Constituicao da Republica e do art. 44, da Lei Federal n" 4.320/1964, e serao abertos por
Decreto do Poder Executivo, que deles dara conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 125. Os creditos extraordinarios, conforme estabelece 0 art. 44 da Lei n°
4.32011964, nao dependem de recursos orcarnentarios para sua abertura,

Art. 126. Para realizacao das acoes e servicos publicos, inclusive aqueles decorrentes
dos artigos n' 194 a 214 da Constituic;:ao Federal, .podera haver compensacao entre os
orcarnentos fiscal e da seguridade social, por meio de creditos adicionais com recursos de
anulacao de dotacoes, respeitados os limites legais.

Secao X
Das Mudancas na Estrutura Administrativa

Art. 127. 0 Poder Executivo podera atualizar sua estrutura administrativa e
orcamentaria para atender de forma adequada as disposicoes legais, operacionais e a prestacao
dos services a populacao, bem como atender ao principio da segregacao de funcoes na
administracao publica, por meio de Lei especifica.

Art. 128. Havendo mudanca na estrutura administrativa resultante de Lei, fica 0 Poder
Executivo autorizado a remanejar, transferir, transpor ou utilizar, total ou parcialmente,
dotacoes orcamentarias constantes no orcamento, ou em credito especial, decorrente da
extincao, transferencia, incorporacao ou desmembramento de orgaos e entidades, bem como
de alteracoes de suas cornpetencias ou atribuicoes.

Paragrafo unico. Na transposicao, transferencia ou remanejamento pod era haver reajuste
na classificacao orcamentaria, obedecidos os criterios e as normas estabelecidas pelo MCASP.

Secao XI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Do Apoio aos Conselhos e Transferencias de Recursos aos Fundos

Art. 129. Os Conselhos e Fundos Municipais terao acoes custeadas pelo Municipio,
desde que encaminhem seus pianos de trabalho e/ou propostas orcarnentarias parciais,
indicando os programas e as acoes que deverao ser executadas, para que sejam incluidas nos
projetos e atividades do orcamento municipal, da forma prevista nesta lei e na legislacao
aplicavel,

Art. 130. Os pianos de trabalho e os orcamentos parciais de que trata 0 art. 129 desta
Lei deverao ser entregues ate 0 dia 5 (cinco) de setembro de 2016, para que 0 Setor de
Planejamento do Poder Executivo faca a inclusao no Projeto de Revisao do PPA vigente e na _
proposta orcamentaria para 2017.

Art. 131. Os repasses aos fundos terao destinacao especifica para execucao dos
programas, projetos e atividades constantes do orcamento, cabendo ao Gestor do Fundo
implantar a contabilidade, ordenar a despesa e prestar contas aos orgaos de controle.

Art. 132. Os repasses de recursos aos fund os serao feitos de acordo com programacao
financeira, por meio de transferencias nos termos da legislacao aplicavel,

Art. 133. Os gestores de fundos prestarao contas ao Conselho de Controle Social
respectivo e aos orgaos de controle externo, nos termos da legislacao aplicavel.

Art. 134. Os gestores dos fundos apresentarao aos Conselhos, ate 30 (trinta) dias apos 0

encerramento de cada bimestre, demonstrativos da execucao orcamentaria do fundo
respectivo.

Art. 135. Os conselhos reunir-se-ao regularmente e encaminharao copia das atas ao
Poder Executivo e aos gestores de fundos, no prazo maximo de 10 (dez) dias, apos a reuniao,
para que copia das atas integre as prestacoes de contas, que serao encaminhadas aos orgaos de
controle.

Art. 136. Os pareceres de conselhos sobre as prestacoes de contas serao fundamentados
e deverao opinar objetivamente sobre as contas apresentadas, devendo ser emitidos, no prazo
maximo de 10 (dez) dias apos 0 recebimento da prestacao de contas e expedidas copias ao
Poder Executivo e ao gestor de fundo, para encaminhamento aos orgaos de controle interno e
externo.

Art. 137. A ornissao de prestacao de contas pOl' parte do gestor do fundo implica em
tomada de contas especial, na forma da lei ou de regulamento.

Sel;ao XII
Da Geraeao e do Contingenciamento de Despesa

Art. 138. 0 Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orcamentario-Financeiro relativo
a geracao de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complemental' n"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

101, de 2000, sera pub Iicado da forma definida na alinea "b" do mClSO "I" do art. 97 da
Constituicao do Estado de Pernambuco.

Art. 139. No impacto orcamentario-financeiro, que alude 0 art.138 desta Lei, sera
considerado para 0 exercicio que entrar em vigor e para os dois seguintes.

Art. 140. A contabilidade tera 0 prazo de 10 (dez) dias para produzir os demonstrativos
de impacto orcamentario-financeiro, depois de solicitado 0 estudo de projecao da despesa
nova e de indicacao das fontes de recursos respectivas, devendo ser informados pelo orgao
solicitante os valores necessaries a realizacao das acoes que serao executadas por meio do
programa novo, para propiciar a montagem da estrutura de calculo do impacto.

Art. 141. 0 mesmo prazo de dez dias concedido a Contabilidade, tera 0 setor de
recursos humanos para disponibilizar folhas de pagamento simuladas que instruirao calculos
de estudo de impacto orcarnentario-financeiro para efeito de analise de reflexos de acrescimos
na despesa de pessoal na hipotese de concessao de reajuste salaria!.

Art. 142. Para efeito do disposto no § 30 do art. 16 da Lei Complementar nOlO 1, de
2000, saD consideradas despesas irrelevantes aquelas que nao excedam os limites
estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n" 8.666, de 21.06.93 e 'atualizacoes
posteriores.

Art. 143. As entidades da adrninistracao indireta, do Regime Proprio de Previdencia
..Social (RPPS), fundos municipais e 0 Poder Legislativo disponibilizarao dados,

demonstrativos e' informacoes contabeis ao Orgao Central de Contabilidade do Municipio
para efeito de consolidacao, de modo que possam ser entregues nos prazos legais, relatorios,
anexos e demonstracoes contabeis as instituicoes de controle externo e social, assim como
para monitoramento da evolucao de receitas e despesas.

Art. 144. No caso das metas de resultado primario e nominal, estabelecidas no ANEXO
II desta Lei, nao serem cumpridas por insuficiencia na arrecadacao de receitas, serao
promovidas reducoes nas despesas, nos termos do art. 9° da Lei Complementar n" 101, de

. 2000, com limitacoes ao empenhamento de despesas e a movimentacao financeira.

Art. 145. No caso de insuficiencia de recursos .durante a execucao orcamentaria, serao
estabelecidos, em atos proprios, procedimentos para a limitacao de empenho, observada a
seguinte escala de prioridades:

I - obras nao iniciadas;
II - desapropriacoes;
III - instalacoes, equipamentos e materiais permanentes;
IV - servicos para a expansao da acao governamental;
V - materiais de consumo para a expansao da acao governamental;
VI - fomento ao esporte;
VII - fomento a cultura;
VIII .: fomento ao desenvolvimento;
IX - servicos para a manutencao da acao governamental;
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PREFEITURAMUNICIPALDECARUARU

x - materiais de con sumo para a manutencao da acao governamental.

Art. 146. ao sac objeto de limitacao as despesas que constituam obrigacoes
constitucionais e legais do Municipio, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do service
da divida, sentencas judiciais e de despesa com pessoal, incluidos os encargos sociais.

Art. 147. A limitacao de empenho e movimentacao financeira serao em percentuais
. proporcionais as necessidades.

CAPITULO VI
DA PROGRAMA<;Ao FlNA CEIRA E DOS CUSTOS

Secao I
Do Detalhamento da Despesa e da Programacao Financeira

Art.148. Ate trinta dias ap6s a publicacao da Lei· Orcarnentaria Anual, 0 Poder
Executivo estabelecera a programacao financeira, 0 cronograma de desembolso, as metas
bimensais de arrecadacao e publicara 0 quadro de detalhamento da despesa.

Art. 149. 0 Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) discriminara a natureza ate 0

elemento de despesa, fonte/destinacao de recursos, de acordo com a classificacao
nacionalrnente unificada pelo MCASP.

Paragrafo unico. Havendo apresentacao da proposta, aprovacao e publicacao da
LOAl2017, contendo classificacao orcamentaria com detalhamento completo, ate 0 nivel de
elemento de despesa, fonte/destinacao de recursos, fica dispensada a publicacao de QDD.

Art. 150. Ocorrendo frustracao das metas bimensais de arrecadacao, ou seja, receita
arrecada ate 0 bimestre inferior a previsao, aplicam-se as normas do art. 9° da Lei
Complementar n° 101, de 2000 e disposicoes desta Lei sobre contingenciamento de despesas.

Art. 151. Serao consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso
no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiencia de tesour~ria.

Secao II
Do Controle de Custos e Avaliacao dos Resultados

Art. 152. 0 controle de custos, no ambito da Adrninistracao Municipal, obedecera as
normas estabelecidas pela STN, as quais deverao ser implantadas, paulatinamente, de acordo
com a capacidade de estruturacao de um sistema adequado de controle de custos.

Art. 153. A avaliacao dos resultados dos programas sera feita preferencialmente atraves
de indicadores, devendo 0 Gestor de cada programa acompanhar os gastos com a execucao do
programa e comparar as metas previstas com as reafizadas.

Art. 154. A irnplantacao de sistema de controle de custos nao exc1ui a utilizacao de
sistemas de gestae governamental.
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PREFEITURA Mu ICIPAL DE CARUARU

CAPiTULO VII
DA FISCALIZA<;AO E DA PRESTA<;AO DE CONTAS

Secao unica
Das Prestacoes de Contas e da Fiscalizacao

Art. 155. Serao apresentadas ate 0 dia 31 (trinta e urn) de marco de 2018:
I - a Prestacao de Contas Anual de Governo, exercicio de 2017, pelo Prefeito do

. Municipio, nos termos do art. 56 da Lei Complementar n° 101, de 2000;
II - as Prestacoes de Contas Anuais de Gestae, exercicio de 2017, pelos

administradores e demais responsaveis por recursos publicos.

Art. 156. Serao disponibilizadas a Camara Municipal, ao Tribunal de Contas e
colocadas na Internet, a disposicao da sociedade, as prestacoes de contas, em versao
eletr6nica, na forma estabelecida em lei e/ou regulamento.

Art. 157. Preferencialmente, a disponibilizacao das prestacoes de contas para arquivo e
. consultas serao em meio digital.

Art. 158. O controle interno fiscalizara a execucao orcamentaria, fisica e financeira,
inclusive dos convenios, contratos e outros instrumentos congeneres, nos termos da legislacao
aplicavel.

CAPiTULO VIII
DOS OR<;AMENTOS DOS FUNDOS, CONSORCIOS E

ORGAOS DA ADMINISTRA<;AO INDIRET A
Secao I

Do Orcamento dos Fundos, Cons6rcios e Orgaos da Administracao Indireta

Art. 159. Os orcamentos dos orgaos e entidades da administracao indireta, fundos
municipais e cons6rcios publico poderao integrar a proposta orcamentaria por meio de
unidade gestora supervisionada.

Paragrafo unico. A regra do caput aplica-se as autarquias, fundacoes e demais entidades
da administracao indireta.

Art. 160. Os orgaos, entidades da administracao indireta, fundos municipais e
,. consorcios publicos que 0 Municipio tern participacao, encaminharao seus pianos de trabalho

e orcamentos parciais, ao orgao responsavel pela elaboracao da proposta orcarnentaria,
indicando os programas e as acoes que deverao ser executadas em 2017, obedecendo a
classificacao orcamentaria estabelecida pelo MCASP.

§ 1°. Os gestores de orgaos e entidades da administracao . indireta, dos fundos e
cons6cios publicos terao ate 0 dia 5 (cinco) de setembro de 2016 para encaminhar as
propostas parciais do orcarnento respectivo, para inclusao na proposta orcamentaria para
2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

§ 2°. Os fund os de natureza contabil e os fundos especiais que nao tiverem gestores
nomeados na forma das leis instituidoras, bem como na hip6tese de nao enviarem seus pIanos
de aplicacao, propostas parciais ou informacoes suficientes, ate a data estabelecida no § 1°
deste artigo, poderao ter seus orcamentos elaborados pela Secretaria Municipal de Financas.

Art. 161. Os planos de trabalho e aplicacao dos recursos de que trata 0 art. 160 desta Lei
e 0 art. 2°, § 2°, inciso I da Lei Federal n' 4.320, de 1964, serao compativeis com 0 Plano
Plurianual e com esta LDO.

Secao II
Da Execucao Orcarnentaria

Art. 162. A execucao da Lei Orcamentaria de 2017 e dos creditos adicionais obedecera
aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia na
administracao publica.

Art. 163. 0 orcarnento de 2017 sera executado nos termos da legislacao aplicavel,
. especialmente a Lei Federal n" 4.320, de 17 de marco de 1964 e a Lei Complementar n? 101,

de 2000, sob a responsabilidade dos gestores e ordenadores de despesas, perseguindo 0

equilibrio das contas publicas, transparencia e responsabilidade fiscal.

Art. 164. Os titulares de orgaos responsaveis pela contratacao e execucao de obras
publicas e services de engenharia no Municipio ficam responsaveis pela producao, assinatura
e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Mapa Demonstrativo
de Obras e Services de Engenharia, trirnestralmente.

Art. 165. 0 controle de obras publicas, a elaboracao do Mapa Demonstrativo de Obras e
Servicos de Engenharia e a fiscalizacao, deverao obedecer as exigencias da Resolucao T. C.
nO8, de 9 dejulho de 2014, do TCE-PE e suas atualizacoes.

Art. 166. 0 gestor de programas finalisticos e de convenios acompanhara a execucao
orcarnentaria, fisica e financeira das acoes que serao realizadas pelo programa e 0 alcance dos
objetivos do convenio.

§ 1°. 0 gestor do programa devera monitorar continuamente a execucao, disponibilizar
informacoes gerenciais e emitir relatorios sobre a rnensuracao por indicadores do desempenho
do programa.

§ 2°. 0 Gestor de Convenios sera responsavel pela formalizacao da prestacao de contas
do convenio respectivo e acompanhamento ate sua regular aprovacao, monitoramento do
CAUC, alimentacao e consuitas ao Sistema de Convenios (SICONV) e atendimento de
diligencias.

Art. 167. E proibida a inclusao na lei orcamentaria, bem como em suas alteracoes, de
recursos para pagamento a qualquer titulo, pelo Municipio, inclusive pelas entidades que
integram os orcamentos, fiscal e da seguridade social, a servidor da adrninistracao direta ou
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PREFEITURA Mu ICIPAL DE CARUARU

indireta por services de consultoria ou assistencia tecnica custeados com recursos decorrentes
de convenios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congeneres, firmados com orgaos ou
entidades de direito publico ou privado, pelo orgso ou entidade a que pertencer ou onde
estiver eventualmente lotado.

CAPITULO IX
DAS DIVIDAS, DO ENDIVIDAMENTO E RESTOS A PAGAR

Secao I
Dos Precatorios

Art. 168. 0 orcarnento consignara dotacao especifica para 0 pagamento de despesas
decorrentes de sentencas judiciarias e de precat6rios.

Art. 169. A contabilidade da Prefeitura registrara e identificara os beneficiaries dos
precat6rios, seguindo a ordem cronol6gica, devendo 0 Poder Executive, periodicamente,
oficiar aos Tribunais de Justica e do Trabalho, para efeito de conferencia dos registros e
ordem de apresentacao.

§ 1°. Os precat6rios encaminhados pelo Poder Judiciario a Prefeitura Municipal, ate 1°
. de julho de 2016, serao obrigatoriamente inc1uidos na proposta orcarnentaria.

§ 2°. Para fins de acompanhamento, a Procuradoria Municipal examinara todos os
precat6rios e informara aos setores envolvidos, especialmente os orgaos citados no caput
deste artigo, orientara a respeito do atendimento de determinacoes judiciais e indicara a ordem
cronol6gica dos precat6rios existentes no Poder Judiciario.

Art. 170. Ate 0 dia 5 (cinco) de setembro de 2016 a Procuradoria Juridica do Municipio
conferira junto ao Poder Judiciario a lista de precat6rios, beneficiarios, valores e ordem
cronol6gica, para conferir com as informacoes do 6rgao de planejamento municipal, para
propiciar exatidao dos valores das dotacoes que serao incluidas na LOA/2017 para
precat6rios.

Secao II
Da Celebracao de Operacoes de Credito

Art. 171. Podera constar da Lei Orcamentaria autorizacao para celebracao de operacces
de credito, nos termos do inciso II do art. 7° da Lei Federal n" 4.320, de 1964 e do § 1° do art.
32 da Lei Complementar n° 101, de 2000.

§ 1°. A autorizacao, que contiver na Lei Orcamentaria para contratacao de operacoes de
credito sera destinada ao atendimento de despesas de capital, observando-se, ainda, os limites
de endividamento e disposicoes estabelecidos na legislacao especifica e em Resolucoes do
Senado Federal.

§ 2°. Tambem sera permitida a realizacao de Operacoes de Credito por Antecipacao de
Receita (ARO), nos termos da LRF e da regulamentacao da STN.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

§ 3°. 0 pleito sera formalizado junto ao Ministerio da Fazenda e sera fundamentado em
pareceres de orgaos tecnicos e juridicos, demonstrando a relacao custo-beneficio, 0 interesse
economico e social da operacao e 0 atendimento das demais exigencias contidas na legislacao
especifica, discriminadas no Manual de Instrucao de Pleito - MIP, emitido pelo Tesouro
Nacional, em vigor no exercicio de 2017.

§ 4°. A Lei especifica que autorizar operacao de credito podera autorizar a reestimativa
da receita de operacoes de credito na Lei Orcamentaria Anual, para viabilizar investimentos.

Secao III
Dos Restos a Pagar

Art. 172. Fica 0 Poder Executivo autorizado a:
I - anular os empenhos inscritos em restos a pagar que atingirem 0 prazo de

prescricao de 5 (cinco) anos, estabelecido no Decreto n" 20.910 de 6 dejaneiro de 1932;
II - anular os empenhos inscritos como restos a pagar nao processados, cujos

credo res nao conseguirern comprovar a efetiva realizacao dos services, obras ou
fornecimentos e nao for possivel formalizar a liquidacao;

III - anular os empenhos inscritos em restos a pagar, feitos por estimativa, cujos
saldos nao tenham sido anulados nos respectivos exercicios;

IV - anular empenhos cuja despesa originaria resulte de compromisso que tenha
sido transformado em divida fundada;

V - anular empenhos inscritos em restos a pagar em favor de concessionarias de
services publicos e entidades previdenciarias, onde as obrigacoes tenham sido transformadas
em confissao de divida de longo prazo;

VI - cancelar valores registrados como restos a pagar por montante, vindos de
exercicios anteriores, que n~o tenham sido correspondidos com os empenhos respectivos,
impossibilitando a individualjzacao dos credores e a comprovacao de sua regular liquidacao.

Secao IV
Da Arnortizacao e do Service da Divida Consolidada

Art. 173. 0 Poder Executivo devera manter registro individualizado da Divida Fundada
Consolidada, inclusive decorrente de assuncao de debitos para com orgaos previdenciarios,
para efeito de controle e acompanhamento.

Art. 174. Serao consignadas no orcamento dotacoes para 0 custeio do servico da divida,
compreendendo juros, atualizacoes e amortizacoes da divida consolidada.

Art. 175. Na proposta orcamentaria sera considerada a geracao de superavit prirnario
para 0 pagamento dos encargos e da amortizacao de parcelas das dividas, inclusive com
orgaos previdenciarios.

CAPITULO X
DAS DISPOSI<;OES GERAIS E TRANSITORIAS

Secao I

Praca Senador Tectonic Vilela, SIN. Bairro Centro. Caruaru-PE. CEP: 55004-901

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: R

A
Q

U
E

L
 T

E
IX

E
IR

A
 L

Y
R

A
A

cesse em
: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 4c889f2e-31c6-41bb-b007-d36af10454b0



PREFEITURA Mu ICIPAL DE CARUARU

Dos Prazos, Trarnitacao, Sancao e Publicacao da Lei Orcarnentaria

Art. 176. Caso 0 Projeto da Lei Orcamentaria para 2017, apresentado ao Poder

Legislativo ate 5 (cinco) de outubro de 2016, nao for sancionado ate 31 de dezembro de 2016,
a programacao dele constante pod era ser executada em 2017 para 0 atendimento de:

I - despesas decorrentes de obrigacoes constitucionais e legais do Municipio;
II - acoes de prevencao a desastres c1assificadas na subfuncao Defesa Civil;
III - acoes em andamento;
IV - obras em andamento;

V - manutencao dos orgaos e unidades administrativas para propiciar 0 seu regular
funcionamento e a prestacao dos services publicos;

VI - execucao dos programas finalfsticos e outras despesas correntes de carater
inadiavel.

Art. 177. Ocorrendo a situacao prevista no art. 176, para despesas de pessoal, de

manutencao das unidades administrativas, despesas de carater continuado e para 0 custeio do
service e da amortizacao da divida publica, fica autorizada a emissao de empenho estimativo
para 0 exercicio.

Secao II
Das Audiencias Publicas e das Disposicoes Finais e Transitorias.

Art. 178. A comunidade pod era participar da elaboracao da Lei Orcamentaria Anual e
da revisao do PP A vigente, para 0 proximo exercicio, por meio de audiencias publicas e
oferecer sugestoes.

§ 1°. As audiencias publicas poderao ser convocadas pelos Poderes Executivo e
Legislativo, devendo ser divulgados os orgaos que conduzirao as audiencias, local, data e
hora.

§ 2°. Quando as audiencias publicas forem convocadas no ambito do Poder Legislativo

ficarao a cargo da Comissao Tecnica da Camara que tem as atribuicoes, no ambito municipal,
definidas pelo § 1° do 311. 166 da Constituicao Federal.

Art. 179. A populacao tarnbern podera oferecer sugestoes, diretamente ao Poder
Executivo, para inclusao na proposta orcamentaria, que serao encaminhadas a Secretaria de
Financas, ate 0 dia 05 (cinco) de setembro de 2016.

Art. 180. 0 projeto da Lei Orcarnentaria Anuall2017 e seus anexos serao divulgados em

meio digital pel a Internet, no Portal da Transparencia da Prefeitura Municipal e da Camara de
Vereadores, para propiciar amplo aces so a sociedade.

Art. 181. Integram esta Lei os seguintes anexos:
I - Anexo de Prioridades (AP);
II - Anexo de Metas Fiscais (AMF);
III - Anexo de Riscos Fiscais CARF).
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PREFEITURA M ICIPAL DE CARUARU

Art. 182. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Palacio Jaime Nejaim, 05 de setembro de 2016, 1950 da Independencia; 1280 da
Republica.

JOSE QUEIROZ D
Prefeito

o PROJETO QUE ORIGI OU ESTA LEI E DE AUTORlA DO PODER EXECUTfYO
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PRE'FEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

ACOES PRIORITARIAS PARA 2017

PODER LEGISLATIVO

N° da A/tao Funcao: 01 - Legislativa

01.01 Executar acoes de Gestllo Administrativa da Camara de Vereadores, no exercicio das atividades legislativas e
fiscalizadoras do Poder Legislativo Municipal em toda sua plenitude.

Modemizar a Estrutura Fisica e as lnstalacoes da Camara Municipal, incluindo:
-/ Realizar obras, services e modemizar instalacoes no predio da Camara, para melhorar sua

01.02 funcionalidade, com mais conforto, seguranca e acessibilidade;
-/ Implantar painel eletrcnico, melhorias no plenario e outras intervencoes;
-/ Instalar equipamentos de seguranca e saidas de emergencia,

01.03 Realizar rnodernizacao e reequipamento da Camara por meio da aquisicao de veiculos, equipamentos
eletronicos, rnoveis, maquinas e equipamentos diversos, incluindo audio, video e Informatica.

01.04 Realizar cursos de capacitacao, seminaries e treinamentos para funcionarios e vereadores.

01.05 Realizar eventos tecnicos, civicos, artisticos e culturais na Camara de Vereadores, bem como prornocao da
semana legislativa e outras atividades patrocinadas e apoiadas pelo Poder Legislativo Municipal.

ACOES PRIORITARIAS PARA 2017

PODER EXECUTIVO

N° da A/tao Funcao: 04 - Administracao.

04.01
Modemizar a Gestae Administrativa do Municipio, com foco em resultados, propiciando 0 funcionamento
regular e eficiente dos orgaos e entidades da adrninistracao direta e indireta.

04.02
Continuar 0 processo de ampliacao e rnodernizacao de sistemas de inforrnacao com integracao entre orgaos e
unidades administrativas, em tempo real, assim como disponibilizar a sociedade.

04.03
Aprimorar 0 processo de rnodernizacao e aperfeicoarnento do sistema de controle de patrirnonio, incluindo
programa especifico de preservacao e conservacao de bens moveis e irnoveis-

04.04
Aprimorar 0 programa de capacitacao e treinamento de servidores em todas as areas de atuacao do Governo
Municipal. .

04.05
Formalizar parcerias com outros entes federativos para execucao de programas, obras, services e projetos
especiais de desenvolvimento.

04.06
Aprimorar programa de aperfeicoarnento e modernizacao da gestae de pessoas envolvendo os servidores
vinculados as areas de atuacao da Adrninistracao Municipal.

Ampliar 0 reequipamento, por meio da aquisicao de veiculos, rnoveis, maquinas e equipamentos diversos,
04.07 inclusive de informatica, para modernizar os services de apoio administrativo e prestados diretamente a

populacao,

Ampliar 0 programa de divulgacao institucional do Municipio, incluindo campanhas educativas, informativas
04.08 e de' orientacao social, envolvendo as acoes do Governo em todas as suas areas de atuacao e veiculos de

cornunicacao.

04.09
Atender as necessidades da Adrninistracao Municipal atraves de services tecnicos especializados, para
melhorar 0 funcionamenio e aprimorar as atividades dos orgaos e entidades do Poder Executivo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

. Ampliar e melhorar a rede fisica municipal, incluindo obras de ampliacao e melhoramentos em predios e
04.10 instalacoes, para aprimorar 0 funcionamento dos orgaos e entidades do Poder Executivo, principalmente os

services postos a disposicao da populacao, ,

04.11
Realizar acoes conjuntas e oferecer apoio a outros nfveis de governo para melhorar os services de justica e
seguranca publica em Caruaru.

04.12
Desenvolver acoes atraves do programa "Tributacao Cidada", com a finalidade de estimular a visibilidade e
democratizar quesroes relacionadas aos tributos, incluindo orientacao e educacao tributaria aos contribuintes.

04.13
Desenvolver acoes prioritarias do programa Ouvidoria Cidada, com vistas a aproxirnar .a comunidade da
Adrninistracao Municipal de Caruaru, ouvir 0 povo e atender a populacao.

04.14 Ampliar as acoes do program a de lnclusao Digital voltado a populacao do Municipio.

04.15
Ampliar acoes do novo modelo operativo de arrecadacao tributaria municipal, em cumprimento ao que dispoe
a Lei Cornplernentar n? 101, de 2000.

Modernizar e aperfeicoar 0 sistema de controle interno, com programas especificos, a fim de garantir a

04.16 eficiencia e eficacia da gestae, salvaguardando os recursos e contribuindo para transparencia das contas
publicas,

04.17
Atualizar informacoes dos cadastros irnobiliario e mercantil do Municipio e modernizar os registros
cartograficos, incluindo atualizacao da tecnologia.

04.18 Desenvolver acoes para aprimorarnento do processo de Orcarnento Participativo.

04.19
Apoiar entidades sem fins lucrativos que prestem services diretos a populacao, com vistas a arnpliar e
melhorar a abrangencia dos services, inclusive por rneio de entidades nao governamentais.

A<;:OESPRIORITARIAS PARA 2017

N° da A~ao Funcao: 06 - Seguranca Publica

06.01
Executar prograrnas de apoio as acoes relacionadas com seguranca publica e defesa civil no Municipio, em
cooperacao com 0 Governo do Estado.

06.02
Ampliar a Guarda Municipal de Caruaru para defesa do patrimonio publico, atuar no transire e apoiar acoes de
defesa civil e seguranca publica, dentro dos limites legalrnente perrnitidos.

06.03
Ampliar sistema de video-monitorarnento na Cidade para melhorar 0 transito, apoiar acoes de resgate de
vltimas de acidentes e a cooperar com atividades em favor da seguranca da populacao.

06.04
Ampliar 0 efetivo da Defesa Civil proporcionando acoes de reducao de desastres com a diminuicao da sua
ocorrencia e intensidade.

06.05 Ampliar 0 quantitativo de viaturas para apoio as atividades de Defesa Social e Defesa Civil

06.06 Prornover carnpanhas educativas voltadas a area de Defesa Social e Defesa Civil.

A<;:OESPRIORITARIAS PARA 2017

N° da A~ao Funcao: 08 - Assistencia Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

08.01
Garantir 0 regular funcionamento das atividades administrativas do SUAS, no municipio, com recursos das
tres esferas de governo, assim como do Fundo Municipal de Assistencia Social.

Contratar para compor 0 quadro de pessoal da Assistencia Social os profissionais aprovados na Selecao
08.02 Publica Simplificada realizada em 2012, considerando as necessidades dos services de acordo com a NOB

SUAS - RH e Pacto Nacional de Aprimoramento de Gestae do SUAS.
Regular a Lei Municipal de Beneficios Eventuais da Assistencia Social assegurando a oferta de beneficios

08.03
eventuais de acordo com 0 art. 22 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, al,terada pela Lei 12.435 de 06 de
julho de 20 II e complementando sua oferta a partir de orientacoes constantes na Resolucao 39 de 09 de
dezembro de 20 I0, do Conselho Nacional de Assistencia Social.

08.04
Implementar as acoes da Protecao Social Basica atraves do aumen to da cobertura de CRAS/PAIF com a
expansao destes equipamentos nas zonas rurais e urbanas do municipio.
Continuar garantindo a oferta de Services de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos territ6rios, em

08.05
consonancia com a Tipificacao Nacional dos Services Socioassistenciais incluindo 0 atendimento a grupos
prioritarios de acordo com as regras definidas na Resolucao 0 I, de 21 de fevereiro de 2013, do Conselho
Nacional de Assistencia Social.
Desenvolver todas as acoes necessarias de inclusao e acompanhamento aos usuaries de BPC, BPC Trabalho e

08.06 BPC na Escola enquanto usuaries de,programas de transferencia direta de renda, de acordo com os principais
docurnentos normativos do Sistema Unico de Assistencia Social.
Planejar, implementar, coordenar e supervisionar as acoes de Seguranca Alimentar e Nutricional - SAN, em

• 08.07 ambito municipal, com especial atencao a irnplantacao de uma Cozinha Cornunitaria e/ou Restaurante
Popular.
Garantir 0 aprimoramento da Gestae do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, em ambito municipal,

08.08
atraves das acoes propostas na Portaria 07, de 30 de janeiro de 2012, do Ministerio de Desenvolvimento Social
e Comb ate a' Fome concernentes ao lndice de Gestae Descentralizada (IGD-SUAS), com enfase para as acoes
de Vigilancia Socioassistencial, Gestae do Trabalho e Educacao Permanente em Assistencia Social.
Fomentar 0 apoio a gestae e execucao descentralizada do Programa Boisa Familia e do Cadastro Unico para

08.09
Programas Sociais do Governo Federal, atraves do lndice de Gestae Descentralizada IGD-M, con forme
Portaria 754, de 20 de outubro de 20 I0, do Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome,
garantindo sua execucao articulada entre as areas de educacao, saude e assistencia social.
Promover e arnpliar acoes de qualificacao profissional, inclusao produtiva e a integracao ao rnundo do
trabalho, con forme preconiza a Resolucao n" 18, de 24 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Assistencia

08.10 Social com enfoque para arnpliacao dos Centros de Qualificacao Profissional, acoes do BPC Trabalho e
Pernambuco no Batente (Programa do Governo do Estado) bem como, ACESSUAS, PRONATEC e Programa
Viver Sem Limites.

08.11 Obras e adequacoes dos services da Assistencia social, para acessibilidade, manutencao e reparos.

08.12
Adquirir m6veis, eletro, Informatica e outros materiais Permanentes para ampliacao e estruturacao dos
services da protecao basica

08.13 Pagamento de pessoal de equipe de referencia para a protecao basica com encargos de ate 60%.

Implementar as acoes dos CREAS/PAEFI, possibilitando aos usuaries da Politica de Assistencia Social urn
08.14 atendimento especializado e continuado para os casos de violencia e violacao de direito, considerando a

diretriz do SUAS de Matricialidade sociofamiliar.

/
Assegurar unidades de acolhimento para pernoite temporario ou como moradia provis6ria, atendimento e

08.15
atividades a pessoas que utilizam as ruas como espaco de moradia e/ou sobrevivencia direcionadas para 0

desenvolvimento de sociabilidades e construcao de novos projetos de vida, em consonancia com a Politica
Nacional para a Populacao em Situacao de Rua.
Ofertar service de convivencia e fortalecimento de vinculos a criancas e adolescentes de 07 a 17 anos e II

08.16
meses em situacao de risco pessoal e/ou social e de rua em Territ6rios Especiais de Cidadania e nas Areas
Integradas de Seguranca (AIS), priorizadas pela Politica Estadual de Seguranca Publica - em parceria com 0

Governo do Estado.
Ofertar atividades e acoes socioassistenciais e socioeducativas que objetivam 0 fortalecimento ou 0 resgate

08.17
dos vinculos familiares, cornunitarios e sociais bem como a qualificacao profissional e integracao ao rnundo
do trabalho atendendo as faixas etarias prioritarias de 14 a 17 anos e I I meses e de 18 a 30 anos, em parceria
com 0 Governo do Estado, em Territ6rios Especiais de Cidadania e nas Areas Integradas de Seguranca (AIS),

3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

priorizadas pel a Politica Estadual de Seguranca Publica.

Prover atencao socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
08.18 socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente, conforme orienta a Tipificacao Nacional dos

Services Socioassistenciais.
Contribuir para a Erradicacao do Trabalho lnfantil atraves do fomento as acoes estrategicas do Programa de

08.19 Erradicacao do Trabalho lnfantil - PETI, de acordo com a Resolucao n" 08, de 18 de abril de 2013, do
Conselho Nacional de Assistencia Social.
Prover 0 enfrentamento a questao do uso e dependencia de crack e outras drogas, no que diz respeito as acoes

08.20 de prevencao e reinsercao social, de acordo com 0 Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras
drogas ..

08.21
Construcao de espaco para funcionamento do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social -
CREAS , con forme modelo preconizado pelo MDS.

08.22
Adquirir m6veis, eletro - eletronico, inforrnatica e outros materiais Permanentes para ampliacao e estruturacao
dos services da media complexidade

08.23
Pagamento de pessoal de equipe de referencia para a media complexidade de acordo com 0 art. 6° da Lei n°
12.435.
Ofertar service de acolhimento institucional a criancas, adolescentes e idosos e em situacao de rua a firn de

08.24 garantir protecao integral a individuos com vinculos familiares rompidos ou fragilizados de acordo com a
Tipificacao Nacional dos Servi£os Socioassistenciais, em diferentes t1£os de ~uiQamentos.
Ampliar os services de acolhimento institucional desta feita para 0 sexo feminino, com idade entre 12 e 17

08.25 anos e II meses, em situacao de uso abusivo de substancias psi coati vas, garantindo sua execucao articulada
entre as areas de educacao e saude,

08.26
Ofertar curso de profissionalizacao, atraves de convenio com 0 Governo do Estado, aos adolescentes que esrao
cumprindo medidas s6cios educativas em meio aberto.

A<;:OESPRIORITARIAS PARA 2017

N° da A~iio Funcao: 09 - Previdencia Social

09.01
Apoiar a Gestae Administrativa do CARUARUPREV, para 0 seu regular funcionamento, incluindo aportes de
recursos para pagamento da divida previdenciaria vinda de exercicios anteriores, bem como implantar sistema
de individualizacao das contas dos servidores do RPPS.

09.02
Manter situacao regular do Municipio perante 0 INSS, por meio do pagamento das parcel as da divida vinda de
exercicios anteriores e do recolhimento das contribuicoes previdenciarias em favor do RGPS.

A<;:OES PRIORITARIAS PARA 2017

Funcao: 10- Saude

10.01

ATEN<;:Ao BASICA A SAUDE DA POPULA<;:Ao: atender as necessidades de saude da populacao; realizar acoes de
prevencao, prornocao e de recuperacao da saude de forma a atender as necessidades da populacao.
Realizar investimentos nas unidades e servicos de saude com acoes de construcao, reforma e arnpliacao da estrutura fisica;
promover a aquisicao de equipamentos e materiais permanentes destinados ao fortalecirnento da Atencao Basica;
Realizar acoes de assistencia a saude mental; desenvolver acoes de assistencia domiciliar; realizar parceria com as
instituicoes pertinentes para assistencia as criancas e adolescentes em contlito com a lei;
Garantir a realizacao de eventos tecnicos cientificos;
Promover a capacitacao dos recursos humanos;
Desenvolver 0 Programa de lmunizacao em conformidade com as determinacocs do Ministerio da Saude.

10.02

ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL: Propiciar a
populacao 0 acesso aos services e acoes de saude de assistencia especializada; realizar a construcao do Hospital Pediatrico
de Caruaru; desenvolver 0 SAMU; Prom over a construcao, reforma e ampliacao dos services e acoes de Atencao
Especializada; adquirir equiparnentos e materiais permanentes; garantir a realizacao de eventos tecnicos cientificos;
Capacitar os recursos hurnanos da rede de atencao especializada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

10.03

10.04

10.05

ASSISTENCIA FARMACEUTlCA: Desenvolver atividades de Assistencia Farmaceutica em conformidade com a
legislacao vigente e de atendimento as necessidades epidemiol6gicas da populacao. Realizar investimentos de reform a,
ampliacao e construcao para atender aos requisitos de qualificacao da assistencia farmaceutica. Viabilizar a capacitacao
dos recursos humanos.
VIGILANCIA EM SAUDE: Desenvolver urn conjunto de acoes e medidas capazes de elirninar, dirninuir ou prevenir
riscos a saude alem de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, incluindo 0 ambiente de trabalho,
da producao e da circulacao de bens e da prestacao de services de interesse da saude tais como prevencao da dengue e de
outras doencas sob vigiliincia em saude; prornover educacao em saude; realizar investimentos flsicos de reforma,
ampliacao e construcao; prornover a capacitacao dos recursos humanos; realizar eventos tecnicos cientificos.
GESTAO DO SUS MUNICIPAL: Promove as atividades de Gestae do SUS Municipal com 0 objetivo de manutencao
e qualificacao do Sistema Municipal de Saude atraves do desenvolvimento das atividades de gestae, tais como: ouvidoria,
auditoria, divulgacao institucional, gestae do trabalho, regulacao, controle e avaliacao assistencial, educacao permanente,
tecnologia da informacao, controle e participacao social. Adquirir equipamentos e maieriais permanentes; realizar
investimentos flsicos de estruturacao dos arnbientes destinados as atividades de gestae do SUS; promover a capacitacao
dos recursos humanos; subsidiar as atividades de controle social; realizar eventos tecnicos cientificos.

10.06

10.07

GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE: Assegurar 0 funcionamento da secretaria de saude, acoes e services de
saude; promover e coordenar os investirnentos propostos pelas areas tecnicas; promover a capacitacao dos recursos
humanos.; adquirir bens de custeios e capital para 0 desenvolvimento da gestae dos services e acoes de saude.
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE: Garantir 0 regular funcionarnento do Conselho Municipal de saude; estimular
a participacao da sociedade na elaboracao, acornpanhamento e fiscalizacao das politicas de saude; promover politicas de
inclusao social; promover a capaciiacao dos conselheiros de saude, Con tar com 0 apoio da Secretaria de Saude, quanta as
condicoes necessarias para a realizacao de Conferencia Municipal de Saude; a disponibilizacao do espaco fisico e recursos
financeiros para sua manutencao e funcionamento; e 0 encarninharnento de deliberacoes advindas da Conferencia
Municipal.

AC;:OES PRIORITARIAS PARA 2017

N° da AI;ao Funcao: 12 - Educacao

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua perrnanencia em sala de aula, contribuindo para 0
12.01 cresci mento, 0 desenvolvimento, a aprendizagem e 0 rendimento escolar des estudantes, bem como a formacao

de habitos alimentares saudaveis,

12.02
Assegurar transporte escolar com qualidade e seguranca aos' alunos da Educa9110 Basica, que residem em areas
distantes das Unidades Escolares Municipais.

Oferecer ensino basico na area de cornpetencia municipal, fortalecer 0 modelo educacional implantado no
12.03 Municipio, buscando a melhoria da qualidade de ensino para cumprimento da legislacao constitucional e

infraconstitucional, assim como seguir as disposicoes do Plano Municipal de Educacao.

12.04
Expandir e qualificar 0 espaco escolar na perspectiva da construcao de condicoes essenciais para operacionalizar
o processo pedag6gico de ensino-aprendizagem.

12.05
Assegurar aos portadores de necessidades especiais de educacao, 0 atendimento especifico, com vistas a facilitar
a sua integracao no Ensino Regular.

12.06
Oferecer capacitacao a jovens, readaptar desempregados para 0 mercado de trabalho e arnpliar a rede fisica para
cursos profissionalizantes.

12.07
Oferecer apoio financeiro e logistico para valorizacao do magisterio, proporcionando aos professores da rede de
educacao basica progressao na carreira.

12.08
Manter as criancas na escola e erradicar 0 trabalho infantil, em ccoperacao com a area de assistencia social, nas
atividades s6cio-educativas.

12.09 lncentivar 0 aprendizado com tecnicas modern as de ensino.

12.10 Atender as necessidades do sistema de ensino, atraves de services tecnicos especializados.
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DECARUARUPREFEITURA MUNICIPAL

LEI N° 5.698, DE 05 DE SE
ANEXO DE PRIO

ANEXOO
I

12.11
Apoiar entidades educacionais sem tins lucrativos
especiticos.

12.12 Executar programa de reequipamento das unidades e.
12.13

Descentralizar a gestae tinanceira de recursos par
unidades executoras do PDDE.

12.14 Universalizacao da educacao basica e valorizacao do

12.15
Promover ensino basi co e protissional, compreende
qualificacao profissional, cornplementado por acoes

12.16
Ampliar acoes do programa de escolas de tempo
educativas.

12.17 Apoiar Conselhos Municipais voltados para a area e

Garantir a acessibilidade fisica nas escolas, criando

12.18
reduzida possam acessar as salas, bem como oferece
como sinalizacao e qualificacao dos acessos nas entr
banheiros acessiveis para esses alunos e garantia do I

A<;:OES PRIOR

N° da A~ao Fun~ao

Promover acoes voltadas a preservacao do patrim
13.01 obras de conservacao e restauracao de im6veis anti

de Caruaru, incluindo a reforma da Casao de Cultura

13.02
Realizar obras de infraestrutura urbanistica, por mei
das caracteristicas naturais, culturais e hist6ricas, pr

13.03
Desenvolver acoes de melhoria, incluindo moderniz
transformar os espacos culturais existentes em ponto

13.04
Valorizar, por meio da diversidade cultural, a produ
espaco de destaque na programacao dos festejos pop

13.05
Realizar acoes e melhorias nos pontos de difusao c
exposicoes, buscando resgatar a mem6ria e a valoriz

Desenvolver atividades relacionadas com a capac ita
13.06 a ernancipacao do potencial criativo, artistico e s

I presente no cotidiano dos caruaruenses.

13.07
Complementar 0 Mapeamento Cultural no Muni
integracao social e troca de experiencias, desenvolve

Executar os projetos voltados para a valorizaca
13.08 desenvolvimento e exibicao de videos, filmes, doc

salas de aula, cinemas e outros ambientes.

13.09
Patrocinar, promover e realizar festas ci vicas, artisti
do calendario turistico e cultural do Municipio.

, ,

6

TEMBRO DE 2016.
RIDADES
1

no Municipio para desenvolver programas educacionais

ducacionais do Municipio .

a agilizar as acoes educacionais e reduzir os custos das

s protissionais do magisterio,

ndo a reintegracao deJovens ao sistema de ensino, inclusive
de cidadania, esporte, cultura e lazer.

integral para manter 0 alunado em constantes atividades

ducacional, alimentacao escolar, FUNDEB e outros.

condicoes para que os alunos com deficiencia ou mobilidade
r educacao especial aos portadores das demais deficiencias,
adas, corredores, pisos, escadas e salas de aula, e criacao de
lena atendimento sicol6 ico ara esse ublico.

ITARIAS PARA 2017

: 13 - CuItura

6nio hist6rico, artistico e cultural do Municipio, incluindo
gos, bem como a construcao do Pontao de Cultura da Feira

Jose Conde.

o da execucao de acoes que visem 0 eticaz desenvolvimento
omovendo 0 bern-estar dos moradores e turistas.

acao, criacao e ampliacao dos Museus de Caruaru, visando
s turisticos.

c,:aoartistica local, permit indo que grupos regionais ocupem
ulares tradicionais.

ultural possibilitando a realizacao de debates, conferencias e
acao da hist6ria local.

cao de agentes culturais, implementando estrategias voltadas
ocio-cultural, evidente nas diferentes formas de expressao

cipio de Caruaru e atualizar cadastro, na perspectiva da
ndo as culturas existentes nos bairros.

o da cultura de nossa regiao, atraves de incentivo ao
umentarios e outras formas de divulgacao audiovisual em

cas, folcl6ricas, rnanifestacoes culturais e eventos constantes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

13.11

Apoiar entidades sem fins lucrativos, voltadas a difusao cultural no municipio, inclusive por meio de parcerias
com instituicoes nao governamentais.13.10

Apoiar as acoes do Sistema Municipal de Cultura de Caruaru, em conformidade t:om a Lei Municipal n" 5.406,
incluindo 0 Conselho Municipal de Politica Cultural, bem como a criacao do Fundo Municipal de Assistencia a
Cultura.

A<;6ES PRJORJTARIAS PARA 2017

N° da A~lio Funcao: 14 - Direitos da Cidadania

,

14.01 Executar acoes de prornocao dos direitos das mulheres.

14.02 Executar acoes de fortalecimento socio-politico das mulheres.

14.03
Executar acoes de .enfrentamento a violencia contra as mulheres, atraves do Caruaru de Olhos abertos para a
violencia contra a mulher, fortalecendo a rede de enfretamento e qualificando 0 service de atendimento.

14.04 Apoiar conselhos municipais voltados as pautas de genera e Direitos Humanos.

14.05
Executar 0 convenio federal "Mulheres Construindo Autonomia Econcrnica", voltado para formacao das
mulheres na area de construcao civil.

14.06 , Participar do Cornite Intersetorial e realizacao de capacitacao profissional da Rede de Atendimento a Mulher.

14.07 Finalizar 0 processo de construcao da Casa da Mulher Artesa, localizada no Alto do Moura.

14.08 Elaborar diagnostico da realidade socio-politica dajuventude negra e indicar acoes estruturadoras.

14.09
Promover acoes de combate a violencia contra a populacao negra, ao racismo Institucional e a intolerancia
religiosa.

,

14.10 Fomentar as rnanifestacoes culturais dos diversos grupos etnicorraciais do Municipio.

14.11 Executar acoes de fortalecimento socio-politico da populacao negra.

14.12 Realizar mapeamento das comunidades tradicionais de Terreiro.

14.13 Executar acoes por meio do programa Cidadania Trans.

14.14 Realizar levantamento da violencia contra LOST no Municipio e indicar acoes estruturadoras.

14.15 Promover acoes de combate e prevencao a violencia e a Homofobia Institucional.

14.16 Executar acoes por meio do programa "combatendo preconceito".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEX001

14.19

Estruturar e equipar a Secretaria Especial da Mulher e Direitos Humanos.

14.17 Fortalecimento s6cio-polftico da populacao LGBT.

·14.18

Estruturar e equipar 0 Centro de Referencia da Mulher - Maria Bonita em local amplo e acessivel para toda a
populacao, bem com ampliar os services de protecao a integridade fisica e apoio psicol6gico as mulheres
submetidas a violencia,

14.20 Dar suporte na participacao dos delegados para as etapas estaduais e nacionais das conferencias,

14.21 Implantar um nucleo de apoio ao terceiro setor no Municipio de Caruaru.

A<;OES PRIORITARIAS PARA 2017

N° da A~ao Funcao: 15 - Urbanismo.

Modernizacao da Gestae Administrativa da Secretaria de Infraestrutura e dos services urbanos.
15.01

Execuyao de Obras Estruturadoras no Municipio de Caruaru, em todas as areas de atuacao do Governo
15.02 Municipal.

,
15.03 Executar projetos de infraestrutura Urbana com recursos pr6prios e de convenios.

15.04 Ampliacao, Recuperacao e Melhoramentos do Sistema Viario do Municipio, incluindo construcao de pontes,
viadutos, obras d'art e estradas rurais.

Manter 0 Plano Diretor Municipal atualizado e adequado a realidade de Caruaru, incluindo atualizacao
15.05 cartografica com tecnologia de ponta.

15.06 Melhorar continuamente 0 Sistema de Iluminacao Publica da Cidade e dos Distritos.

Execucao de obras em predios publicos municipais, para funcionamento de orgaos, unidades e entidades da
15.07 adrninistracao direta e indireta .

. 15.08 Revitalizar 0 Morro do Bom Jesus com melhoria dos acessos, do Alto do Moura e u~banizayao de outras areas.

15.09 Aprimorar 0 Plano de Regularizacao Fundiaria,

15.10
Continuar como prioridade 0 programa de revitalizacao de prayas, parques e jardins na Cidade e nos Distritos.

Continuar com acoes vinculadas as polfticas publicas de urbanizacao e preservacao ambiental.
15.11

Ampliar 0 programa de Sinalizacao, orientacao turistica e despoluicao visual da Cidade.
15.12

Atuar na estruturacao do programa de irnplantacao do Polo de Desenvolvimento do Agreste.
15.13

8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

15.14
Consolidar acoes vinculadas as recornendacoes da Agenda 21 e demais politicas ambientais no Municipio de
Caruaru.

AC;OES PRIORITARIAS PARA 2017

Funcao: 16 - Habitacao

16.01
Executar projetos habitacionais, incluindo construcao, reforma e melhoria de moradias para a populacao de
baixa renda, inclusive aquisicao de terreno, implantacao de infraestrutura para realizacao .de projetos
habitacionais ..

16.02
Executar programa de habitacao de interesse social em parceria com outros niveis de governo, inclusive 0

programa Minha Casa, Minha Vida.

16.03
Ampliar acoes do programa de distribuicao de material de construcao para a populacao carente e construcoes
de interesse social.

AC;OES PRIORITARIAS PARA 20]7

Funcao: 17 - Saneamento.

17.01
Executar obras estruturadoras na area de saneamento no Municipio, incluindo tratarnento de esgotos e de
residuos s6lidos, com preservacao arnbiental e aproveitarnento energetico, coletas seleiivas e especiais.

17.02
Ampliar 0 sistema de sanearnento urbano para aumentar a area de cobertura da rede, beneficiando todos os
bairros.

]7.03
Executar prograrna de rnelhoria do abastecirnento d'agua tratada, urbana e rural, inclusive por meio de
parcerias com outros niveis de Governo.

]7'.04
Recuperar e manter novas unidades do sistema de dessalinizacao de agua subterranea, de acordo com a
concepcao e rnetodologia do Prograrna Agua Doce (MMA), com vistas a arnpliacao da oferta de agua potavel
para comunidades difusas da zona rural.

AC;OES PRTOR]TARIAS PARA 20]7

N° da Af;ao Funcao: ]8 - Gestao Ambiental

Desenvolver acoes voltadas a preservacao ambiental, por meio da adequacao da infra-estrutura -e da
]8.0] conscientizacao da populacao para praticas sustentaveis, incluindo as areas voltadas para as atividades

turisticas.

]8.02 Realizar acoes educativas voltadas para 0 meio arnbiente, inclusive a conscientizacao dos alunos das escolas
do municipio sobre a importiincia da preservacao e conservacao ambiental.

]8.03 Contratar novos estudos tecnicos e elaboracao de projetos de preservacao arnbiental e recuperacao de areas
degradadas.

18.04
Prom over acoes integradas de revitalizacao da bacia hidrografica do Rio Ipojuca em parceria com -outros
municipio.

]8.05 Executar program as, obras e instalacoes relacionadas com a preservacao arnbiental e tratamento de reslduos
s61idos com aproveitarnento energetico e coletas seletivas.

]8.06 Por rneio do Programa Bairro Verde, ampliar 0 sistema de arborizacao da cidade, incluindo 0 retlorestamento
de areas devastadas do Municipio.

18.07 Desenvolver acoes, estudos e projetos para dirninuir a poluicao do ar no centro da cidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

A<;::OES PRIORIT.A.RIAS PARA 2017

19.03

Funcao: 19 - Ciencia e TecnologiaN" da A~lio

19.01
Promover a ampliacao do acesso as tecnologias de inforrnacao e cornunicacao, incluindo 0 acervo de
inforrnacoes e de conhecimentos, atraves de Centros de Inclusao Digital para os caruaruenses.

19.02
Desenvolver acoes por meio de program as destinados ao desenvolvimento profissional, cientifico e
tecnol6gico, incluindo a construcao de Centros de Vocacao Tecnol6gica e de formacao profissional em
Caruaru.
Executar acoes e apoiar projetos vinculados ao ensino basico profissionalizante, com foco cientifico e
tecnol6gico, utilizacao de conhecimentos aplicados na qualificacao da mao-de-obra, sobretudo na industria e
na prestacao de services.

A<;::OES PRIORIT.A.RIAS PARA 2017

N° da A~lio Funcao: 20 - Agricultura.

20.01
Modernizar a Gestae Administrativa da Secretaria Especial de Desenvolvimento Rural e reestruturacao dos
programas de exiensao rural e abastecimento.

20.02 Executar obras, services e instalacoes relacionados com agricultura, abastecimento e infraestrutura rural.

20.03
Executar projetos de urbanizacao e saneamento das areas destinadas a cornercializacao de produtos
hortifrutigranjeiros, incluindo a implantacao de estacionamento na CEACA.

20.04
Executar programa de desenvolvimento e extensao rural no Municipio, incluindo assistencia a Mulher do
Campo.

20.05
Apoiar a irnplantacao de hortas cornunitarias, incluindo 0 fornecimento de equipamentos, assistencia tecnica e
implementos agricolas aos produtores, bem como custeio de aracao de ter~a e preparo de solo.

20.06 Modernizar sementeiras e produzir mudas para distribuicao com os agricultores.

20.07 Capacitar e estimular produtores locais para incremento da merenda escolar municipal.

20.08
Desenvolver acoes em favor dos ruralistas, manter usina de beneficiamento de leite e incentivar 0

desenvolvimento agropecuario para aumentar a producao.

20.09
Organizar e capacitar produtores rurais, oferecendo assistencia tecnica e possibilidade de financiamento dos
produtores at raves de instituicao financeira.

20.10
Estimular os agricultores a comercializacao de produtos hortifrutigranjeiros e agropecuarios nos centros de
abastecimento e cornercializacao.

20.11 Apoiar a implantacao de agroindustrias no Municipio.

A<;::OES PRIORIT.A.RIAS PARA 2017

22.01

Funcao: 22 - IndustriaN° da A~lio

Prom over 0 desenvolvimento industrial sustentavel no Municipio, propiciando crescimento econ6mico,
emprego e renda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

22.02
Desenvolver acoes pelo programa de incentivo a instalacao de atividades produtivas no Municipio, nas areas
de industria, comercio e prestacao de services.

22.03
Consolidar a Infraestrutura do P610 de Oesenvolvimento Sustentavel do agreste - POSA, dotando-a de todas
as condicoes necessarias ao seu pleno desenvolvimento.

Promover 0 desenvolvimento do APL (Arranjo Produtivo Local) textil por meio de estimulo a cooperacao

22.04
entre capacidade produtiva local, instituicoes de pesquisa, agentes de desenvolvimento, com vistas a
dinarnizacao dos processos locais de inovacao, atraves de processos tecnol6gicos de formacao, qualificacao e
especializacao de rnao-de-obra.
Fomentar, coordenar, disciplinar, regular e fiscalizar atividades de agentes do setor privado, cornercio,

22.05 industria e services, que atuem na implernentacao das polfticas publicas voltadas ao desenvolvimento e bem-
estar do municipio.

22.06
Fomentar as relacoes internacionais e parcerias que atraiam desenvolvimento econ6mico e sustentavel, atraves
de convenios e programas

22.07
Implementar 0 Distrito Industrial Textil (OIT) dotando-o de todas as condicoes necessarias ao seu pleno
funcionamento.

22.08
lmplernentar 0 1° modulo do Centro de eg6cios Agropecuarios (CNA) dotando-o de todas as condicoes
necessarias ao seu pleno funcionamento.

A<;OES PRIORITARIAS PARA 2017

W da A~ao Funcao: 23 - Comercio e Services

23.01 Ampliar 0 incentivo ao turismo no municipio.

23.02
Alavancar 0 desenvolvimento do Municipio pela inducao a vocacao empreendedora e especializacao da gestae
empresarial.

Executar programas destinados a ampliar, modernizar, reestruturar e organizar feiras livres e mercados, bem
como desenvolver habilidades de cornercializacao e producao.23.03

23.04

Prom over 0 desenvolvimento de APLs (Arranjos Produtivos Locais) por meio de estfmulo a cooperacao entre
capacidade produtiva local, instituicoes de pesquisa, agentes de desenvolvimento, com vi tas a dinamizacao
dos processos locais de inovacao, atraves de processos tecnol6gicos, de formacao, qualificacao e
especializacao de rnao-de-obra.

A<;OES PRIORITARIAS PARA 2011

N° da A~ao Funcao: 25 - Energia

25.01 Melhorar as condicoes socioecon6micas da populacao rural por meio de eletrificacao rural.

25.02
Ampliar e modernizar 0 sistema de iluminacao publica urbana, para aumentar 0 conforto e a seguranca da
populacao.

A<;OES PRIORITARIAS PARA 2017

N° da A~ao Funcao: 26 - Transportes

26.01 Executar projetos de engenharia de trafego e gestae do transporte publico do Municipio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

26.02 Prom over a construcao, reforma e/ou ampliacao de terminais rodoviarios e sistemas de sinalizacao urbana.
-

Manter e ampliar sistemas de fiscalizacao e monitoramento eletronico, nas vias do Municipio.
26.03

26.04 Melhorar as condicoes de infraestrutura aeronautica, para melhorar 0 funcionamento do aeroporto de Caruaru,

26.05 Expandir 0 sistema de bilhetagem eletronica no Sistema de Transporte Publico de Passageiros - STPP.

Prom over campanhas educativas voltadas a area de triinsito e transportes.
26.06 .

Ampliar 0 efetivo dos Agentes de Transite e Transportes, bem como promover cursos de reciclagem e
26.07 capacitacao, -

Promover a melhoria nos sistemas de tecnologia da inforrnacao e videomonitoramento.
26.08

Executar 0 projeto de construcao e arnbienracao da nova sede administrativa da Autarquia Municipal de
26.09 DefesaSocial, Transite e Transportes - DESTRA.

Ampliar 0 quantitativo de viaturas para apoio as atividades de transito e transportes.
26.10

AC;OES PRIORITARIAS PARA 2017

27.01

Funcao: 27 - Desporto e LazerN" da A~ao

Ampliar a infraestrutura para a pratica de esportes, incluindo vila olimpica, quadras e instala~oes
pol iesporti vas.

27.02
Executar program as de apoio as atividades esportivas em todas as modalidades, especialmente quanta a
realizacao das olirnpiadas escolares.

27.03 Promover e apoiar as atividades de lazer para a populacao de todas as idades.

27.04 Implantar equipamentos urbanos, pracas, parques e jardins para desporto e lazer da populacao urbana.

27.05 Melhorar a mobilidade urbana com a implantacao e manutencao de ciclovias/ciclofaixas.
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PREFEITURA Mu ICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

Objetivos e acces prioritarias em execucao pela Secretaria de Participacao Social, listadas
abaixo:

1. Estruturar e equipar a Casa da Participacao.

1.1 Manter a Casa da Participacao um local amplo, acessivel e adequado para 0 funcionamento da SPS e

usufruto de movimentos sociais.

1.2 Adquirir equipamentos eletronicos, mobilia, e de consumo de expediente que garantam 0 pleno

funcionamento tendo um reequipamento da secreta ria para rnobilizacao da soci'edade.

2. Realizar mapeamento completo das organizacoes sociais do municipio de Caruaru:

2.1 mapear as organizacoes em geral: sindicatos de todas as categorias, proftssionais, associacoes
movimentos sociais etc.
2.2 fazer mapeamento de todos os conselhos e contribuir para a criacao dos que ainda nao existem.

3. Promover formacao politica para a equipe do governo e para a sociedade:

3.1 criar espacos formativos: seminaries, congressos, col6quios etc.;

3.2 oferecer cursos voltados para as questoes inerentes as Politicas de Participacao Social.

4. Produzir materiais impressos e eletronicos que deem suporte a efetiva execucao da politicas de

participacao social:

4.1 Publicar jornais, revistas, folders, cartazes, cartilhas, panfletos;

4.2 Elaborar e divulgar materiais digitais que fortalecam a politica de participacao; artigos, revistas

eletronicas e boletins eletronicos.

4.3 Levantamento dos meios de comunicacao alternativos (radios comunitarias, associacoes etc)

5. Promover 0 funcionamento pleno da Participacao Digital:

5.1 Garantir a rnanutencao da Gabinete Digital;

5.2 Promover a interacao entre 0 governo e a sociedade atraves das redes sociais;

5.3 Implantar 0 portal da participacao.

6. Promover pleno funcionamento do Cicio do Orcamento participativo:

6.1 Garantir a realizacao das Planarias, do Forum e do Conselho do OP;

6.2 Implantar software de monitoramento/acompanhamento das acoes do OP.

7. Dar suporte na realizacao das Conferencias Municipais.
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PREFEITURA Mu ICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698" DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE PRIORIDADES

ANEXO 01

/

7.1 Orientar e construir conferencias de politica publica em parceria com cad a secretaria, autarquia

responsavel pelos temas.

7.2 Criar urn banco de dad os de todas as decisoes de conferencias acessivel via internet.

8. Assessorar na construcao e no andamento dos conselhos municipais, atraves de urn Calendario de

A~oes Formativas.

..

Caruaru, 05 de setembro de 2016.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE MET AS FISCAIS

ANEX002

APRESENT A<;AO:

o presente Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orcamentarias do Municipio,
para 0 exercicio de 2017, e urn conjunto de demonstrativos estabelecidos pelo art. 4°, § 1° da
Lei Complementar n? 101, de 2000.

Foi elaborado de conformidade com 0 Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) T'
edicao, aprovado pela Portaria STN n° 403, de 28 de junho de 2016, para vigorar a partir do
exercicio de 2017, na Uniao e nos Estados, Distrito Federal e Municipios, com a finalidade de
estabelecer as metas fiscais anuais, em valores constantes e correntes, relativas as receitas,
despesas, resultado nominal, resultado primario e 0 montante da divida para 0 exercicio a que
se refere (2017) e para os dois seguintes (2018 e 2019), bem como a avaliacao do cumprimento
das metas relativas ao ana anterior (2015) e evolucao do patrimonio liquido do Municipio.

Integram 0 presente Anexo de Metas Fiscais (AMF) os demonstrativos abaixo
especificados, metodologia e memoria de calculos:

I - Demonstrativo 1 - Metas Anuais de:
a) Receitas Prirnarias;
b) Despesas Primarias;
c) Resultado Nominal;
d) Resultado Prirnario;
e) Montante da Divida.

II - Demonstrativo 2: Avaliacao do Cumprimento das Metas do Exercicio Anterior;
III - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas

nos Tres Exercicios Anteriores;
IV - Demonstrativo 4: Evolucao do Patrimonio Liquido;
V - Demonstrativo ?: Origem e Aplicacao dos Recursos Obtidos com Alienacao de

Ativos;
VI - Demonstrativo 6: Avaliacao da Situacao Financeira e Atuarial do Regime Proprio de

Previdencia Social dos Servidores Municipais (RPPS).
VII - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensacao da Renuncia de Receita;
VIII - Demonstrativo 8: Margem de Expansao das Despesas Obrigatorias de Carater

Continuado.

Palacio Jaime Nejaim, 05 de setembro de 2016' ° da Independencia; 128° da Republica.
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Tabela 1 - Metas Anuais

MUNiCipIO DE CARUARU- PE

LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2017

AMF· Demonstrattvo I (LRF, An. 4' § I') R$ mil hares

2017 2018 2019
~ - Valor Valor %PIB Valor Valor %PIB Valor %PIBESPECIFICACAO

Corrente Constante (aJPIB)x100 Corrente Constante (b/PIB)x100 Corrente Valor Constante (e/1 OO)x100
(a) (b) (e)

Receita Total 1.080.720 1.025.059 0,821 1.135.808 1.021.728 0,838 1.193.210 1.022.252 0,853
Receitas Prirnarias (I) 1.059.950 1.005.359 0,805 1.113.969 1.002083 0,822 1.170.261 1.002.591 0,837
Despesa Total 1.080.720 1.025.059 0,821 1.135.808 1.021.728 0,838 1.193.210 , .022.252 0,853
Despesas Prirnarias (II) 1.052.171 997.980 0,799 1.105.648 994.597 0,816 1.161.478 995.067 0,831
Resultado Prirnario (III) = (I - II) 7.780 7.379 0,006 8.321 7.486 0,006 8.783 7.525 0,006
Resultado Nominal -9.983 -9.469 -0,008 -10.056 -9.046 -0,007 -10.014 -8.579 -0,007

Divida Publica Consolidada 89.205 84.610 0,068 80.512 72.425 0,059 71.818 61.529 0,051
Divida Consolidada Liguid.a 64.152 60.848 0,049 54.096 48.663 0,040 44.082 37.767 0,032
Receitas Primarias advindas de PPP (IV) 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

Desf!esas Primarias geradas f!or PPP (V) 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

Notas:

1 - 0 valor do PIS de Pernambuco de 2014 foi de R$ 140.200.000.000,00, em 2015 teve urna queda de -3,80%, Fonte: CONDEPE - FIDEM, publicado no site

www.condepefidem.pe.gov.br.ISGE final de marco de 2016.

3 - Devido II inexistencla de projecoes oficiais do Estado de Pernambuco ate 30 de junho 2016, os valores projetados do PIS estadual para 0 exercicios de 2015,

2016,2017,2018 e 2019 for am baseados na previsao da taxa de crescimento do PIS Nacional, conforme quadro demonstrativo abaixo:

-
Ano

Taxa de Crescimento do
Valor em Milhares (R$)

PIS%

2014- 2,00% 140.200.000
2015"" -3,80% 134.872.400

2016""" -3,35% 130.354.175
2017""" 1,00% 131.657.716
2018""" 2,90% 135.475.790

2019""" 3,20% 139.811.015

Fonre: ·Agencia GONOEPEIFIOEM

··,BGE final de mar90 de 20r6

···PJLOO 20r 7 da Uniiio, Gongresso NacionaVGMO· nora teance n' 0412016

4 - 0 calculo das metas foi realizado considerando-se 0 seguinte cenario rnacroeconornico:

2019VARI VEIS

3,20%

5,00%

ia de Calculo dos Val ores Constantes:

2017

Valor Corrente I 1,0543

2018

Valor Corrente I 1,1117
2019

Valor Corrente I 1,1672

6 - Series hist6ricas dos indicadores IPCA, PIS e SELIC

IPCA
4,00%

2,00%

0,00%

-2,00% .

-4,00%

·6,00%

SELIC

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

15,00%

10,00%

5,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,00% . "------- ..----- ..---.-- ..----.-.- ....-

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Agencia CONDEPEIFIDEM (PIB PE 2014), IBGE, BACEN (Refat6rio Focus) e LOO 2017 da Uniao.

"Projecao nacional estimada com base em estudos do Ministerio do Planejamento - PJLDO/2017 e Congresso Nacional- Nota Tecnica 04/2016
"" PIS de Pernambuco real de 2014, estimado de 2015 a 2019, pelo crescimento do PIS Nacional, conforme Manual de Demosntrativos Fiscais 7' edicao, aprovado

pela Portaria STN nO403 de 28 de junho de 2016
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MUNiCipIO DE CARUARU- PE

I - Metodologia e Memoria de Calculo das Metas Anuais para as receitas do
Municfpio

TOTAt DAS RECEITAS

R$ milhares .

ESPECIFICACAO
Reallzado Reallzado Orc;:ado

2014 2015 2016

RECEITAS CORRENTES 501.504 528.338 907,458

Receita Tributaria 98.972 103.942 163.012
Receitas de Contribuicoes 42.912 45.512 112,455

Receita Patrimonial 5.249 5.544 7.129
Aplicacoes Financeiras 4.669 4.798 5.264

Outras Receitas Patrimoniais 580 746 1.865
Transterencias Correntes 333.278 347.647 445.542

Cota-Parte do FPM 61.535 110.000 93.600
Transf. de Recursos do SUS - FMS 59.342 60.902 81.297

Outras Transterenclas Correntes 212,401 176.745 270.645--
179.320Outras Receitas Correntes 21.093 25.693

Receita da Divida Ativa 8.531 10,407 32.000

Demais Receitas 12.562 15.286 147.320
RECEITA DE CAPITAL 19.086 11.217 86.814

Operacoes de Creditos - 20.000------
Alienacao de Bens 137 - 319
Arnortizacao de Ernprestirnos - -
Transterencias de Capital 18.949 11.217 66,495

Outras Receitas de Capital - -
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 520.590 539.555 994.272

ESPECIFICACAO
PREVISAO - R$ milhares

2017 2018 2019

RECEITAS CORRENTES 978.322 1.028.136 1.080.068

Receita Trlbutaria 169.383 178.104 187.152
Receitas de Contribulcoes 113.850 119.712 125.793
Receita Patrimonial 6.908 7.263 7.632

Aplicacoes Financeiras 5,470 5.751 6.044

Outras Receitas Patrimoniais 1,438 1.512 1.589

Transterencias Correntes 450.954 474.173 498'.261

Cola-Parte do FPM 97.258 102.266 107,461

Transf. de Recursos do SUS - FMS 83.474 87.772 92.231
Outras Transterencias Correntes 270.222 284.136 298.570

Outras Receitas Correntes 237.228 248.884 261.230
Receita da Divida Ativa 98.151 102.645 107.562
Demais Receitas 139.077 146.238 153.667

RECEITA DE CAPITAL 102.399 107.672 113.142
Opera96es de Creditos 15.000 15.772 16.573
Allenacao de Bens 300 316 332
Arnortizacao de Ernprestirnos -
Transterencias de Capital 87.099 91.584 96.237
Outras Receitas de Capital - -

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 1.080.720 1.135.808 1.193.210

Estimatlva de Transterenclas de Receitas Intra-

Orcamentarla relativa a operac;:iio entre 6rgiios,
34.054 35.807 37.626

fundos e entidades Integrantes dos

orc;:amentos fiscal e da seaurldade social.
Notas:

1 - Os para metros utilizados para se chegar aos valores projetados foram baseados na taxa de intlacao do
[ndice de Prec;:os ao Consumidor (IPCA), na taxa de crescimento do PIB e nas acoes econ6mico-
financeiras e administrativas, que serao tomadas por este municipio, para obter uma melhoria na
tiscalizacao e obtencao de recursos financeiros para os exercicios futuros.

2 - Estimativa referente aos valores das transterencias de receitas intra-orcarnentarias relativos a
operacao entre orgaos, fundos e entidades integrantes dos orcarnentos fiscal e da seguridade social,
conforme exigencia do Manual de Demosntrativos Fiscais 7i edic;:ao, aprovado pela Portaria STN nO403
de 28 de junho de 2016. (
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La - Metodologia e Memoria de Calculo das Principais Fontes de Receita

Receita Trlbutarla

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARI~AO%
2014 98.972
2015 103.942 5,02%
2016 163.012 56,83%
2017 169.383 3,91%
2018 178.104 5,15%
2019 187.152 5,08%

Receita da Divida Ativa

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ rnllhares VARI~AO%
2014 8.531 -
2015 10.407 21,99%---

207,5%2016 32.000
2017 . 98.151 206,7%
2018 102.645 4,58%

2019 107.562 4,79%

Cota-Parte do Fundo de Participac;ao dos Municipios

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARI~AO%
2014 61.535

2015 110.000 78,76%
2016 93.600 -14,91%
2017 97.258 3,91%
2018 102.266 5,15%
2019 107.461 5,08%

Transterenclas de Recursos do SUS

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIACAO %
2014 59.342
2015 60.902 2,63%
2016 81.297 33,49%
2017 83.474 2,7%
2018 87.772 5,15%
2019 92.231 5,08%

Nota:

1 - 0 aumento previsto para a Receita Tributaria provern da aplicacao de uma poiitica de intensificacao da
flscallzacao na arrecadacao dos tributos de cornpetencia municipal.

2 - 0 Municipio preve um aumento na Arrecadacao da Divida Ativa, no exercicio de 2017 em diante, em
torno de 30% sobre 0 saldo da Divida Ativa que 0 Municipio tem a receber em 2016, aplicando uma
politica de lntensificacao da arrecadacao dos tributos de cornpetencia municipal.

3 - As projecoes para 2017,2018 e 2019 loram realizadas considerando-se a taxa de inflacao do IPCA
prevista respecivamenle em 5,43%, 5,44% e 5,00%, e tarnbern loi considerada a previsao da taxa de
crescimento do PIB para 2017, 2018 e 2019 com os respectivos percentuais de 1,00%, 2,90% e 3,20%.
Esrudos do MPOG indicam que para uma variacao de 1,00% no PIB, a receila sera influenciada por
0,65%. Enquanto que para a infia<;:aoa lnterterencla e de 0,60%.

4 - Desla lorma, consideram-se no campo VARIAC;;AO % estas tres variavels (% IPCA, % PIB e
lntensificacao na liscaliza<;:ao tributaria) para seus respeclivos exercicios.
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Outras Receitas Correntes

Metas Anuais VALOR NOMINAL· R$ milhares VARIACAO%
2014 21.093
2015 25.693 21,81%
2016 179.320 597,9%
2017 237.228 32,3%
2018 248.884 4,91%
2019 261.230 4,96%

Receitas de Capital

Metas Anuais VALOR NOMINAL· R$ milhares VARIACAO%
2014 19.086 .

2015 11.217 -41,23%

2016 86.814 674,0%

2017 102.399 18,0%

2018 107.672 5,15%

2019 113.142 5,08%

Nota:

1 - As receitas de Capital tem como' base as transterencias de recursos de convenlos. As projecoes para
as exercicios de 2017,2018 e 2019 sac fundamentadas em estimativas de transterencias voluntarias por
meio de convenios e contratos de repasse vindos da Uniao e do Estado.

1. Ccmposicao das receitas totals- 2017

RECEITAS CORRENTES

11,64%
• Receita Trtbutaria

0,71%

• Receitas de Contributcoes

El Receita Patrimonial

• transferenctas Correntes

I!!I Qutras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

0,29% • operacoes de Creditos

• Allenacao de Bens

• Arnortizacao de Emprestimos

• Transferencias de Capital

• Qutras Receitas de Capital

...-- __ 0,00%

1.1 Particlpacao do FPM e Transterenclas do SUS nas Transferencias Correntes . 2017

• transterenctas Correntes

• Cota-Parte do FPM

• Transf. de Recursos do SUS .: FMS

Nota: Do montante previsto para as Transterencias Correntes R$ 333.278.000,00 em 2017, R$ 97.258.000,00 compOe

o FPM e R$ 83.474.000,00 cornpoe as Transterencias do SUS.
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MUNiCiPIO DE CARUARU- PE

1\- Metodologia e Memoria de Calculo das Metas Anuais para as despesas do
Municipio

TOTAL DAS DESPESAS

R$ milhares

. CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE Realizada Realizada Orcado
NATUREZA DE DESPESA 2014 2015 2016

DESPESAS CORRENTES 505.987 539.975 700.553
Pessoal e Encargos Sociais 303.493 326.298 402.408

Juros e Encargos da Dlvida 178 892 1.025
Outras Despesas Correntes 202.316 212.785 297.120

DESPESAS DE CAPITAL 52.426 51.906 256.520
Investimentos 44.771 43.675 228.348
lnversoes Financeiras - - 2.000
Amortizacao da Divida 7.655 8.231 26.172

RESERVA DE CONTINGENCIA - - 37.199
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 558.413 591.881 994.272

CATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS DE PREVISAO - R$ milhares

NATUREZA DE DESPESA 2017 2018 2019

DESPESAS CORRENTES 866.108 910.760 956.253
Pessoal e Encargos Sociais 447.589 474.416 505.028
Juros e Encargos da Divida 956 1.066 - 1.183
Outras Despesas Correntes 417.564 435.279 450.043

DESPESAS DE CAPITAL 185.262 194.203 204.554
Investimentos 155.669 163.138 171.936
lnversoes Financeiras 2.000 1.971 2.070
Arnortizacao da Divida 27.593 29.094 30.549

RESERVA DE CONTINGENCIA 29.350 30.844 32.402
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 1.080.720 1.135.808 1.193.210

Estimativa de Despesa de Transterenclas Intra-

Orcamentarla relativa a operacao entre orgsos, 34.054 35.807 37.626
fundos e entidades integrantes dos
oreal fiscal e da seal . social
Notas:

1 - Os valores projetados para outras despesas correntes foram baseados na projecao da taxa de intlacao do
fndice de Precos ao Consumidor (IPCA) de 5,43%, 5,44% e 5,00% para os respectivos exercicios de 2017 a
2019 e tarnbern foi considerada a previsao da taxa de crescimento do PIB para 2017, 2018 e 2019 com os
respectivos percentuais de 1,00%, 2,90% e 3,20%.

2 - Estimativa referente aos valores das despesas de transterencias intra-orcarnentarlas relativos a operacao
entre argilos, fundos e entidades integrantes dos orcarnentos fiscal e da seguridade social, conforme
reqularnentacao constante no MCASP/STN.
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Il.a - Metodologia de Memoria de Calculo para as despesas do Municipio

Pessoal e Encargos Sociais

-
Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIACAO%

2014 303.493 -

2015 326.298 7,51%
2016 402.408 23,33%
2017 447.589 11,23%__

-
2018 474.416 5,99%
2019 505.028 , 6,45%

Nota:
1 - Na projecao para despesas de pessoal considerou-se 0 aumento do salario minimo nacional em relacao a
2016 R$ 880,00, estimado para 2017 em R$ 946,00.

Juros e Encargos da Divida

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIACAO%

I 2014 178 -

2015 892 401,1%
2016 1.025 14,91%
2017 956 -6,76%
2018 1.066 11,50%
2019 1.183 11,00%

Nota:

1 - A projecao para 0 pagamento de juros e encargos da divida segue a politica do Banco Central do Brasil
(Boletim Focus), que projetou em 2016 a taxa de 12,75% para 0 exercicio de 2017, como tambern os
parametres macroecon6micos adotados no Projeto de LOO 2017 da Uniao, que projetou as taxas de 11,50%
e 11,00% para os exercicios de 2018 e 2019. PJLOO Uniao 2017.

Reserva de Contlqencla

Metas Anuais VALOR NOMINAL - R$ milhares VARIACAO%

2014 0 -
2015 0 -
2016 37.199 -

2017 29.350 -21,10%
2018 30.844 5,09%
2019 32.402 5,05%

Nota:
1- Os valores fixados para a Reserva de Continqencia serao de, no minimo, 3% da Receita Corrente e
destina-se ao retorco de dotacoes a serem utilizadas para pagamento de despesas ernerqenciais,
calamidades e outras continqencias.
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MUNiCiPIO DE CARUARU- PE

III - Metodologia e Memoria de Calculo das Metas Anuais para 0 Resultado Prlrnarlo do Municipio

RESULTADO PRIMARIO

R$ milhares

ESPECIFICA(fAO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I
RECEITAS CORRENTES (I) 501.504 528.338 907.458 978.322 1.028.136 1.080.068
Receita Tributaria 98.972 103.942 163.012 169.383 . 178.104 187.152
Receitas de Contrlbuicoes 42.912 45.512 112.455 113.850 119.712 125.793
Receita Patrimonial 5.249 5.544 7.129 6.908 7.263 7.632
Aplicacoes Financeiras (II) 4.669 4.798 5.264 5.470 5.751 6.044
Outras Receitas Patrimoniais 580 746 1.865 1.438 1.512 1.589

Transterencias Correntes 333.278 347.647 445.542 450.954 474.173 498.261
Outras Receitas Correntes 21.093 25.693 179.320 237.228 248.884 261.230
RECEITAS FISCAIS CORRENTES(III) = (I) - (II) 496.835 523.540 902.194 972.852 1.022.385 1.074.025
RECEITA DE CAPITAL (IV) 19.086 11.217 86.814 102.399 107.672 113.142
Operacoes de Creditos (V) 0 0 20.000 15.000 15.772 16.573
Arnortizacao de Ernprestirnos (VI) 0 0 0 0 0 0
Alienacao de Bens (VII) 137 0 319 300 316 332
Transterencias de Capital 18.949 11.217 66.495 87.099 91.584 96.237
Outras Receitas de Capital 0 0 0 0 0 0

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII) 18.949 11.217 66.495 87.099 91.584 96.237

RECEITAS PRIMARIAS (IX) = (III+VIII) 515.784 534.757 968.689 1.059.950 1.113.969 1.170.261

DESPESAS CORRENTES (X) 505.987 539.975 700.553 866.108 910.760 956.253
Pessoal e Encargos Sociais I 303.493 326.298 402.408 447.589 474.416 505.028
Juras e Encargos da Divida (XI) 178 892 1.025 956 1.066 1.183
Outras Despesas 'Correntes 202.316 212.785 297.120 417.564 435.279 450.043

DESPESAS FISCAIS CORRENTES(XII) = (X-XI) 505.809 539.083 699.528 865.152 909.695 955.071
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 52.426 51.906 256.520 185.262 194.203 204.554

Investimentos 44.771 43.675 228.348 155.669 163.138 171.936
Invers6es Financeiras 0 0 2.000 2.000 1.971 2.070
Arnortizacao da Divida (XIV) 7.655 8.231 26.172 27.593 29.094 30.549

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV) 44.771 43.675 230.348 157.669 165.109 174.006
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) 0 0 37.199 29.350 30.844 32.402

DESPESAS PRIMARIAS (XVII) = (XII+XV+XVI) 550.580 582.758 967.075 1.052.171 1.105.648 1.161.478

RESUL TADO PRIMARIO (IX-XVII) -34.7961 8.783-48.0011 7.7801 8.3211

Notas:

1 - Os dados relativos as receitas e despesas loram extraidos das metas liscais estabelecidas para as mesmas, conlorme demonstrado nas
mem6rias de calculo das receitas e despesas.

2 - 0 calculo da Meta de Resultado Primario obedeceu a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas
pela Secreta ria do Tesoura Nacional - STN, relativas as normas de elaboracao dos Demonstrativos Fiscais da LDO.

EVOLUC;AO DO RESULTADO PRIMARIO

10.000
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-20.000

-30.000
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MUNiCiPIO DE CARUARU- PE

IV - Metodologia e Memoria de Calculo das Metas Anuais para 0 Resultado Nominal

RESULT ADO NOMINAL

R$ milhares

ESPECIFICACAo
2014
(b)

2015
(c)

2016
(d)

2017
(e)

2018
(f)

2019
(g)

DivlDA CONSOLIDADA (I) 74.092 106.~~_. 97.898 89.205 80~~_. 71.818

.P.~P.L~gQ.~~Jll) ~:.J.~.6. 9 ?~.:7.6.? ??:.Q?? ?~:.~~.? ??:7.~.6..
Ativo Financeiro 36.783 37.713 23.26ir-. 24.527 25:.~ 27.155

....tt~y.~~.~?.fl~~~~.i!.Q~ ?:.~.?1 ~9.? ~~~ ??? ??~ ?~.1.
_1:-l Restos a Pagar Processados 33.518 62.558 0 0 0 0

.P.(Y.lP.A.~QN~Q!:JP/~PA..L.(9..l)IPAJl!!L':'.JI.:IJ) ! ~?:.~9.6. ..1.Q~:.?~1 1.~:1.~~ ~~..J.?? ?~:9.~~ ~.~:9~.?.
.f.i~Q~lTAJ2~.EBJY_~1!~g.QE~UYl __ . _.._ _.__ ._.._. .__ .__ Q . ...9_._. ..__.__ Q __ .__..__ . __ ..J~. . ._. Q __ . ._. __ .Q.
.P.N?$.!'y'9.$...~.~g9.~.Ij~g.lP'Q~.(Y.2 ~ 9 9. 9 Q 9. 9.
of VIDA FISCAL LiOUIDA (III+IV+V) 67.906 106.591 74.136 64.152 54.096 44.082

RESULT ADO NOMINAl (b-a*) (c-b) (d-c) (e-d) (f-e) (g-f)

VAlOR o 38.685 -32.455 -9.983 -10.056 -10.014

Nota:
1 . 0 calculo das Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN .
Secretaria do Tesouro Nacional, atraves do Manual de Demonstrativos Fiscais.

"valor da Divida Consolidada Uquida do exerdcio de 2014.
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Tabela 2 - Avalia~ao do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercicio Anterior

MUNiCiPIO DE CARUARU- PE

LEI DE DIRETRIZES ORyAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIACAo DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCiclO ANTERIOR

2017

AMF - Demonstrativo II (LRF Art 42 § 22 inciso I) R$ milhares

Metas Previstas Metas Realizadas Varia~ao

ESPECIFICACAo em 2015 %PIB* em 2015 %PIB* Valor %
(a) (b) , (c)=(b-a) (c/a)x100

Receita Total 926.436 0,661 539.555 0,385 -386.881 -41,76
Receitas Prirnarias (I) 896.348 0,639 534.757 0,381 -361.591 -40,34
Despesa Total 926.436 0,661 591.881 0,422 -334.555 -36,11
Despesas Prirnarias (II) 888.905 0,634 582.758 0,416 -306.147 -34,44

Resultado Prirnario (III) = (I ~ II) 7.442 0,005 -48.001 -0,034 -55.443 -745,00
Resultado Nominal -8.409 -0,006 38.685 0,028 47.094 -560,04
Divida Publica Consolidada 71.132 0,051 106.591 0,076 35.459 49,85
Divida Consolidada Uquida 54.163 0,039 106.591 0,076 52.428 96,80

ESPECIFICAyAO VALOR - R$ milhares
Valor Efetivo realizado) do PIB Estadual em 2014 140.200.000
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Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Tres-Exercicios Anteriores

MUNiCiPIO DE CARUARU- PE
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCiclOS ANTERIORES

2017

AMF· Demonstrativo tll (LRF Art 4' § 2' inciso 11) R$ milhares
VALORES A PRECOS CORRENTES

ESPECIFICACAO
2014 2015 % 2016 % 2017 % 2,918 % 2019 %

Receita Total 520.590 539.555 3,643 994.272 84,276 1.080.720 8,695 1.135.808 5,097 1.193.210 5,054

Receitas Prirnarias (I) 515.784 534.757 3,678 968.689 81,146 1.059.950 9,421 1.113.969 5,096 1.170.261 5,053

Despesa Total 558.413 591.881 5,993 994.272 67,985 1.080.720 8,695 . 1.135.808 5,097 1.193.210 5,054

Despesas Prirnarlas (II) 550.580 582.758 5,844 967.075 65,948 1.052.171 8,799 1.105.648 5,083 1.161.478 5,050

Resultado Primariotlll)= (I - II) -34.796 -48.001 -2,166 1.614 15,198 7.780 0,622 8.321 0,014 8.783 0,004

Resultado Nominal 0 38.685 - -32.455 -183,896 -9.983 -69,239 -10.056 0,727 -10.014 -0,419

Divida Publica Consolidada 74.092 106.591 43,863 97.898 -8,156 89.205 -8,880 80.512 -9,745 71.818 -10,797
Divida Consolidada Liquida 67.906 106.591 56,968 74.136 0,000 64.152 0,000 54.096 0,000 44.082 0,000

VALORES A PRECOS CONSTANTES
ESPECIFICACAO

2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

Receita Total 604.229 578.781 -4,212 994.272 71,787 1.025.059 3,096 1.021.728 -0,325 1.022.252 0,051

Receitas Primarias (I) 598.651 573.634 -4,179 968.689 68,869 1.005.359 3,786 1.002.083 -0,326 1.002.591 0,051

Despesa Total 648.128 634.911 -2,039 994.272 56,600 1.025.059 3,096 1.021.728 -0,325 1.022.252 0,051

Despesas Prirnarlas (II) 639.037 625.125 -2,177 967.075 54,701 997.980 3,196 994.597 -0,339 995.067 0,047

Resultado Prirnario (III) = (I - II) -40.386 -51.491 -2,002 1.614 14,168 8.202 0,590 7.486 0,013 7.525 0,004

Resultado Nominal 0 41.497 - -32.455 -178,210 -9.469 .70,824 -9.046 -4,470 -8.579 -5,161

Divida Publica Consolidada 85.996 114.340 32,960 97.898 -14,380 84.610 -13,573 72.425 -14,402 61.529 -15,045
Divida Consolidada LigLiida 78.816 114.340 45,073 74.136 -35,162 60.848 -17,923 48.663 -20,026 37.767 -22,392

Nota: Os irdices utilizados neste demonstrativo foram obitidos nos Relat6rios I'OCUS (Ot de julho de 20t 6) e de Inlla~ao do SAC EN. no Projeto de Lei da LDO 20t 7 da Uniao, elaborado pelo Ministerio do Planejamento e no sitio eletrbnico do

ISGE.

INDICES DE INFLA<;Ao
METODOLOGIA DE CALCULO DOS VALORES

CONSTANTES
2014 6,41% 2014 - Valor Corrente x 1,1607
2015 8,20% 2015 - Valor Corrente x 1,0727
2016 7,27% 2016 - Valor Corrente x 1,0727
2017 5,43% 2017 - Valor Corrente I 1,0543
2018 5,44% 2018 - Valor Corrente I 1,1117
2019 5,00% 2019 - Valor Corrente I 1.1672
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Tabela 4 - Evoluyao do Patrim6nio Liquido

MUNiCipIO DE CARUARU- PE

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUCAO DO PATRIMONIO LioUiDO

2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, Art 4' § 2', inciso III) R$ milhares

2014 % 2013 %

0 0 0 0
0 0 0

······1~O·····················~·· ..• ·M.·· ••_·..

300.456 100 244.938
300.456 100 244.938 100399.784 100

PATRIMCNIO LiOUIDO %2015

Patrim6nio I Capital o 0
Reservas

...............•.......•..........................•..•.....•......•....... -
Resultado Aeumulado

o 0
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M •••••••••••••••••••••••• M •••••••••••••••••••••••• M ••••••

399.784 100
TOTAL

REGIME PREVIDENCIAAIO

PATRIMCNIO LiOUIDO
I

2013 %2015 % 2014 %

Patrim6nio 0 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0 0

Lueros ou Prejufzos Aeumulados 28.286 100 -945.156 100 13.460 100

TOTAL 28.286 100 -945.156 100 13.460 100

Evoluyao do Patrlrnonlo Li<;luido

600.000
400.000

If) 200.000
~ 0 +-..J........:i...o-_--._.l..-_
£-200.000
'J;-400 .000
1h-600.000
0:-800.000
-1.000.000
-1.200.000

CPL Prefeitura

.PL Regime Previdenciario

Exercicio
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Tabela 5 - Origem e Apllcacao dos Recursos Obtidos com Alienayao de Ativos

MUNiCiPIO DE CARUARU- PE
LEI DE DIRETRIZES OR<;:AMENTARIAS

ANEXO DE MET AS FISCAIS

ORIGEM E APLlCA9AO DOS RECURSOS 08TIDOS COM ALlENA9AO DE ATIVOS

2017

AMF· Demonstrativo V (LRF, Art. 4· § 2·, inciso III) mil ares

,RECEITAS REALIZADAS
2015 2014 2013

(a) (b) (c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALlENA<;:AO DE ATIVOS (I) 0 179 0
Alienacao de Bens M6veis 0 179 0
Alienacao de Bens Im6veis .- 0 0 0

R$ . h

DESPESAS EXECUTADAS
2015 2014 2013

(d) (e) (f)

APLlCA<;:Ao DOS RECURSOS DA ALlENA<;:Ao DE ATIVOS (II) 0 179 0

DESPESAS DE CAPITAL 0 179 0

Investimentos 0 179 0
lnversoes Financeiras 0 0 0
Arnortizacao da Divida 0 0 0

DESP. CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA 0 0
••• _M ••••••••••• ¥ •••••• • ••••••••••••• ··_ ......•............... _-_ ............ _-_ .............................. _ ....._ ....... - .......... -....... ---_ .......... -...- .................. -...... _ .•...• ............... __ ._.....

Regime Geral de Previdencia Social 0 0 0
Regime Pr6prio de Servidores Publicos 0 0 0

SALDO FINANCEIRO (g)=(la-lId)+(lIlh) (h)=(lb-lIe )+(IIIi) (i)=(lc-lIf)

VALOR III o 0 o
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Tabela 6 - AVALIACAO DA SITUACAO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PR6PRI0 DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

MUNiCiPIO DE CARUARU- PE

LEI DE DIRETRIZES OR<;:AMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALlA<;:AO DA SITUAC;AO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, artA', §2', inciso IV, alinea "a") R$ mil hares

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PR6PRI0 DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS 2013 2014 2015

-.BECEITAS CORRENTES (I) --- --- ------- 1.335 --- __ 1._217 -- 1.7~
Receita de Contrlbuicoes dos Segurados 420 323 377

Ci_vi_I__ --- --- --' 420 323 --- ~WAtivo --- --- --- 420 --321 376
Inativo 0 1 1
Pensionista --- --- 0 -'-- 1

Mil~ -- -- --- --- --- 0
---0

0
Ativo 0 0 0
Inativo --- --'-- --- 0 0 0
Pencionista -- 0 0 0

Receita de Contribuicoes Patrona-is--- 841 643 752
Civil -- - -- --- --- --- 841 --- 643 --- 752-

Alivo 841 --643 752
Inativo 0 0 0
Pensionista --- --- 0 o 0

-Milita-r --- 0 0 0
Ativo___ -- -- - 0 0 0--__ Inativo___

--- --- ------ --- 0 ___ 0 ----- 0
Pensionista 0 0 0

~m Regime de Parcel'!!'1ento de De~ --- 0 0 305
Receita Patrimonial --- 74 220 2761

Receitas lrnobiliarias
---

0 0 0
Receitas de Valores Mobiliarios - 74 220 276

--OUtras Receitas Patrimoniais
---

0 0 0
Receita de Services 0 0 0
Receita de Aporte Pri6dico de Valores Predefinidos -- --- 0 0 -- 0

Outras Receitas Correntes 0 31 23
ComQensa,ao Previdenciaria do RGPS Qarao RPPS 0 0 0
Demais Receitas Correntes ---- -- 0 31 23

RECEITAS DE CAPITAL (1-1)1 -- 0 0 0
__ Aliena,ao de Bens, Direitos e Ativ()s --- --- ---- --- 0 --- - Of- -- 0

Amortiza~ao de Em(lrestimos ---
--0

01-- 0
Outras Receitas de Capital 0 0 0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III) ,(I + II) 1.335 1.217 1.733

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS 2013 2014 2015

ADMINISTRACAO (IV) 75 0 0
Oesoesas Correntes 75 0 0
Despesas de Capital - -- --- 0 0

56~1PREVID~NCIA IV) 0 519
Beneficios .~ -- --- -- --- __ 0 --- 519 --- 562

__ A~tadorias --- --- --- -- --- 0 505 -- 551
Pensiies 0 14 11
Outros Benelicios Previdenciarios --- -- -- .----.g -- --- 0 _____ ~I

Beneficios· ~ ---- -- ------- --- __ 0 ------- O____ ~I
Aoosentadorias 0 o 0
Pensoes --- ---- 0 0 01
Outros Beneficios Previdenclarlos 0 0 0

Outras Despesas Previdenclarias 0 0 0
Compensa,ao Previdenctaria do RPPS para 0 RGPS --- 0 0 0
Demais Despesas Previdenciarias 0 0 0

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (VI) = (IV + V) 75 519 562

RESUL TADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) 1.260,00 698,00 1.171,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERClclOS ANTERIORES
-

2013 2014 2015

VALOR I 0,00 0,001 0,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS I 2013 2014 I 2015
VALOR I 0,001 0,001 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA 0 PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 2013 2014 2015

Plano de Amoruzacao . Contribuicao Patronal Suplementar --- -- 0,00 0,00 O,~
Piano de Amortizacao . Aporte Peri6dico de Valores Predefinidos --- -- 0,00 __ 0_,00 0,00
Outros Aportes para 0 RPPS --- ---

--- 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro

--
0,00 0,00 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS 2013 2014 2015

Caixa e Equivalente de Caixa 95 30 98-- --- ---
Investimentos e Aplicacoes 1.373 4.230 5.415
Outro Bens e Direitos ---

-- --- --- -- --
21.325 15.062 53.481

connnua
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PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS 2013 2014 2015

RECEITAS CORRENTES (VIII) 30.875 33.518 35.9171
Receila de ~~.ges dos Se9.!!.@.do_s___ 11.260 ~61 11.004

Civil 11.260 10.461
-- --

11.004
Ativo 11.002 10.068 10.593
Inativo . ----- -- 245 375 391

--Pencionista --- -- 13 18 20
~ar -- -- - ----- -- -- -- 0 -- - - a --- -- Jl

Ativo a p ~------ -- - --Inativo a a a
Pencionista --- a 0 a

Receita de Contribui<;oes Patronais --- -- 16.45Q -- -- 20.254 20.356
Civil 16.450 20.254 20.356

Ativo - 16.450 20.254 203~--
Jnalivo a 0 0
Pensionista 0 a a

Militar -- -- a --- a a
Ativo a a a
Inativo a a 0
Pensionista 0 a a

Em Reqirne de Parcelamento de Debitos 1.288 1.357 1.527
Receita Patrimonial 95 -- - 1M --- --

8~1Receitas lrnobiliarias -- --
--a a

Receitas de Valores Mobiliarios 95 161 87
Outras Receilas Patrimoniais a a a

Receita de Servi<;os ---- 0 a a
Receita de Aporte Pri6dico de Valores Predefinidos a a a
Outras Receitas Correntes 1.782 -- 1.285 --- ~943

- Ccmoensacao Previdenciaria do RGPS para 0 RPPS 1.191 467 676
Demais Receitas Correntes 591 818 2.267

..BECEITAS DE CAPITAL (IX) -- -- -- -- 0 -- -- a - a
Allenacao de Bens Direitos e Ativos --0 a ,

0
Amortiza<;ao de Em~restimos -- --- a a 0
Outras Receitas de Capital a a 0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS X - VIII + IX 30.875 33.518 35.917

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS 2013 2014 2015

ADMINISTRAQAO (XI) ------ -- -- 1.206 -- 1.076 ---- 1.207

Despesas Correntes 1.199 --1-.072 1.201
Despesas de Caoital 7 4 6

PREVIDENCIA {XII) --- ------ 29.924 34010 37.057
Beneficios - Civil 29.924 34.010 37.051

AeQsentadorias 26.343 30.085 32.776

- Pensoes ---- ----- 3.581 3.925 4.275
Outros Beneficios Previdenciarios a a 01

--,?eneficios - Militar ---- a -- -- a 0

-- . Apesentadorias ------ -- ----- a a -~IPensoes a a
Outros Beneficios Previdenciarios ---

, a a
Outras Oesoesas Previdenclarlas a -- --- a 6

Com~ensa~ao Prevldenclaria do RPPS ~ara 0 RGPS --0 a 6
Demais Oesoesas Previdenclarlas a 0 _01

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (XIII) ~ (XI + XII) - 31.130 35.086 38.264

RESUL TADO PREVIDENCIARIO (XIV) = (X - XIII) -255,00 -1.568,00 -2.347,00

APORTES DE RECURSOS PARA 0 PLANO FfNANCEtRO DO RPPS 2013 2014 2015

Recursos para Cobertura de lnsuficiencia Financeira 0,00 0,00 2.843,00

Recursos Para Formacao de Reserva 0,00 0,00 0,00
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Tabela 6.1 - Prolecao Atuarial do Regime Proprio de Prevldencia dos Servidores

MUNICIPIO DE CARUARU- PE

LEI DE DIRETRIZES ORt;;AMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEC;AO ATUARIAL DO RPPS

2017

AMF· Demonstrativo VI (LRF Art 4° § 2° inciso IV alinea a) R$ milhares

RECEITAS DESPESAS RESULTADO
SALDO FINANCEIRO

EXERCICIO PREVIDENCIARIAS PREVIDENCIARIAS PREVIDENCIARIO
DO EXERCICIO

(a) (b) (c) = (a-b)
(d) = (d Exercicio

Anterior) + (c)

2016 28.120 44.808 -16.688 -1 .001

2017 27.391 46.376 -18.985 -19.986

2018 26.586 47.183 -20.597 -40.583

2019 26.767 48.162 -21.395 -61.978

2020 26.999 48.942 -21.943 -83.921

2021 27.249 50.326 -23.077 -106.998-----
2022 27.466 51.522 -24.056 -131.054

2023 27.696 53.711 -26.015 -157.069

2024 27.870 55.249 -27.379 -184.448

2025 28.082 55.900 -27.818 -212.266

2026 28.353 57.188 -28.835 -241.101

2027 28.593 58.275 -29.682 -270.783

2028 28.845 59.265 -30.420 -301.203

2029 - 29.107 59.872 -30.765 -331.968

2030 29.396 60.673 -31.277 -363.245

2031 29.677 61.061 -31.384 -394.629

2032 29.986 61.842 -31.856 -426.485

2033 30.277 62.305 -32.028 -458.513

2034 30.588 62.401 -31.813 -490.326

2035 30.926 62.763 -31.837 -522.163

2036 31.253 62.997 -31.744 -553.907

2037 31.590 63.713 -32.123 -586.030

2038 31.903 64.509 -32.606 -618.636

2039 32.212 66.604 -34.392 -653.028

2040 32.447 69.006 -36.559 -689.587

2041 32.662 70.072 -37.410 -726.997

2042 32.959 71.265 -38.306 -765.303

2043 33.257 72.778 -39.521 -804.824

2044 33.540 73.760 -40.220 -845.044

2045 33.857 74.592 -40.735 -885.779

2046 34.189 75.771 -41.582 -927.361
- --~- --

2047 34.505 76.889 -42.384 -969.745

2048 34.826 77.834 -43.008 -1.012.753

2049 35.163 78.039 -42.876 -1.055.629

2050 35.548 78.883 -43.335 -1.098.964

(continua)
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(continuacao)

. SALDO FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS RESULTADO

DO EXERCiclO
. EXERCiclO PREVIDENCIARIAS PREVIDENCIARIAS PREVIDENCIARIO

(d) = (d Exercicio
(a) (b) (c) = (a-b)

Anterior) + (c)

2051 35.902 79.689 -43.787 -1.142.751

2052 36.260 79.367 -43.107 -1.185.858

2053 36.689 79.493 -42.804 -1.228.662

2054 37.100 79.666 -42.566 -1.271.228

2055 37.511 79.190 -41.679 -1.312.907

2056 37.965 79.079 -41.114 -1.354.021

2057 38.404 79.696 -41.292 -1.395.313

2058 38.802 79.593 -40.791 -1.436.104

2059 39.245 79.725 -40.480 -1.476.584

2060 39.680 80.000 -40.320 -1.516.904

2061 40.111 79.702 -39.591 -1.556.495

2062 40.580 79.710 -39.130 -1.595.625

2063 41.037 79.491 -38.454 -1.634.079

2064 41.512 79.5~7 -38.015 -1.672.094

2065 41.976 80.165 -38.189 -1.710.283--- ---- -

2066 42.408 79.488 -37.080 -1.747.363

2067 42.922 79.715 -36.793 -1.784.156

2068 43.390 80.368 -36.978 -1.821.134

2069 43.835 80.844 -37.009 -1.858.143

2070 44.294 80.840 -36.546 -1.894.689

2071 44.787 81.153 -36.366 -1.931.055

2072 45.267 81.558 -36.291 -1.967.346

2073 45.747 82.172 -36.425 -2.003.771

2074 46.218 82.005 -35.787 -2.039.558

2075 46.740 82.583 -35.843 -2.075.401

2076 47.226 83.132 -35.906 -2.111.307

2077 47.715 83.301 -35.586 -2.146.893

2078 48.233 83.601 -35.368 -2.182.261

2079 48.750 85.635 -36.885 -2.219.146

2080 49.168 87.714 -38.546 -2.257.692

2081 49.582 88.791 -39.209 -2.296.901

2082 50.061 89.635 -39.574 -2.336.475

2083 50.564 90.217 -39.653 -2.376.128

2084 51.088 91.024 -39.936 -2.416.064

2085 51.606 91.632 -40.026 -2.456.090

2086 52.140 92.572 -40.432 -2.496.522

2087 52.662 , 93.726 -41.064 -2.537.586

2088 53.174 94.140 -40.966 -2.578.552

2089 53.737 94.562 -40.825 -2.619.377

2090 54.307 95.476 -41.169 -2.660.546
- - ..

Nota: Projecao Atuanal elaborada em 26/04/2016. Data Base: 31/12/2015. Avaliacao Atuanal pelo Atuano Julio

r
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Tabela 8 - Margem de Expansao das Despesas Obriqatorlas de Carater Continuado

. '

MUNiCiPIO DE CARUARU- PE

LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO

2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF Art 42 § 22 inciso V) R$ milhares

EVENTOS Valor Previsto para 2017

Aumento Permanente da Receita 70.864

(-) Transterencias Constitucionais 0
(-) Transterencias ao FUNDEB -3.573

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 74.436

Heducao Permanente de Despesa (II) 0

Margem Bruta (III) = (1+11) 74.436

Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV) 45.181

Novas DOCC 45.181

Novas DOCC geradas por PPP 0

Margem Uquida de Expansao de DOCC (V) = (III-IV) 29.255

Nota:

1 - As Despesas Obriqatorias de Carater Continuado, nos term os do art. 17 da LRF, para 0 Municipio em 2017, decorrern do aumento do salario
minimo nacional, estimado para 7,50%.

2 - Foi considerado, para 2017, aumento de receita de ate 3,91%, resultante de projecao de inflacao de 3,26% (que representa 0,60% de 5,43%) e
crescimento do PIB de 0,65% (que representa 0,65% de 1,00%).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

ANEX003

APRESENT AC;AO:

o presente Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orcarnentarias (LDO) do
Municipio, para 2017, foi determinado pelo § 3° do art; 4° da Lei Complementar n" 101, de
2000 - LRF, com a finalidade de registrar e avaliar os passivos contingentes e outros riscos
capazes de afetar as contas publicas, bem como informar as providencias a serem tomadas pela
Adrninistracao, caso os riscos se concretizem.

Art. 4°.
"§ 3~ A lei de diretrizes orcamenuirias conterd Anexo de Riscos Fiscais, onde
seriio avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as
contas publicas, informando as providencias a serem tomadas, caso se

. concretizem.

Riscos Fiscais sao possibilidades de ocorrencias de eventos que venham a impactar
negativamente nas contas publicas, eventos estes resultantes da realizacao das acoes previstas
no programa de trabalho para 0 exercicio ou decorrentes das metas de resultados,
correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigacoes financeiras do governo.

A Resolucao do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n? 1.180/09, que aprovou a
N~C T 19.7, que trata de provisoes, passivos, contingencias passivas e contingencias ativas,
definiu, nos seguintes termos: contingencia passiva e uma possivel obrigacao presente cuja
existencia sera confirmada somente pela ocorrenciade urn ou mais eventos futuros que nao
estao totalmente sob 0 controle da entidade; ou e uma obrigacao presente que surge em
decorrencia de eventos passados, mas que nao e reconhecida ou porque e improvavel que a
entidade tenha de liquida-la; ou porque 0 valor da obrigacao nao pode ser estimado com
suficiente seguranca.

A reserva de contingencia, conforme estabelecido na alinea "b" do inciso III do art. 5° da
Lei de Responsabilidade Fiscal destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos, os quais inc1uem as alteracoes e adequacoes orcamentarias
em conformidade com 0"disposto no inciso III do § 1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de
1964.

Constara da Lei Orcamentaria pelo menos 3% (tres por cento) da receita corrente liquida
para a reserva de contingencia. Tambern e possivel superar ocorrencias de eventos de que trata
este anexo, por meio de realocacao ou reducao de despesas discricionarias. No exercicio de
2017 poderao vir a acontecer fatos que impliquem nos seguintes riscos fiscais:

1. Nao atingimento das metas de arrecadacao de receitas em decorrencia de:
a) Ritmo de crescimento da atividade economics do Pais abaixo do que esta sendo

projetado, com reflexo no nivel de arrecadacao dos tributos municipais e dos
recursos resultantes de transferencias constitucionais e legais feitas por outros
entes federativos;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

LEI N° 5.698, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016.
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

ANEX003

b) Flutuacoes na taxa de cambio e/ou aumento da taxa de juros, que tragam
reflexos para a economia, implicando em aumento do custo do service da divida
(juros e amortizacoes);

c) Ocorrencia de indices inflacionarios diferentes daqueles previstos, que venham
a prejudicar as metas fiscais consideradas nas projecoes desta LDO.

2. Ocorrencia de epidemias, enchentes, secas, abalos sismicos e outras situacoes de
calamidade publica, ou emergencial, que implique em despesas nao previstas, podem
prejudicar as metas fiscais, especial mente 0 resultado primario.

3. Incremento da divida previdenciaria que impliquem na assuncao formal de debitos em
favor da previdencia social, assim como debitos de anos anteriores em favor do PASEP,
decorrente de levantamentos feitos pela Receita Federal do Brasil;

4. Ocorrencia de decisoes judiciais que impliquem em despesas nao previstas ou orcadas
em valor menor do que 0 montante imputado.

5. Baixo retorno da arrecadacao da divida ativa, no exercfcio de 2017, em decorrencia de
resposta insatisfat6ria dos esforcos administrativos e demandas judiciais mais demoradas.

Em razao dos riscos serem hipoteticos, a quantificacao financeira e de dificil
mensuracao, dai a planilha anexa, sugerida pela STN, seguir sem estimativa concreta de
valores, com a indicacao de contingencia passiva.

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDENCIAS

Descr~ilo Valor Descri~io Valor

Demandas Judiciais
Diloidas em Processo de Reconhecimento

Avais e Garantias Concedidas CONTlNGENCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR
Assunyao de Passhos

Assistencias Diversas
Oulros Passi\Qs Contncentes

SUBTOTAL SUBTOTAL

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDENCIAS

Descr~ilo Valor Descr~ao Valor

Frusuacao de Arrecadacao

Restituiyao de Tributos a Maior CONTlNGENCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR

Discrepancia de Projeyoes
Oulros Riscos Fiscais

SUBTOTAL SUBTOTAL

TOTAL TOTAL

JOSE QUEIROZ DE LIMA
Prefeito

2
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MUNiCiPIO DE CARUARU - PE

LEI DE DIRETRIZES ORt;:AMENTARIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS

2017

ARF (LRF, Art. 4' § 3') R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDENCIAS

Descrlc;;iio Valor Descrlc;;iio Valor

Demandas Judiciais

Dividas em Processo de Reconhecimento

Avais e Garanlias Concedidas

Assuncao de Passivos CONTINGENCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR

Assistencias Diversas

Outros Passivos Contingentes

SUBTOTAL SUBTOTAL

,DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDENCIAS

Descrlc;;iio Valor Descric;;iio Valor

Frustracao de Arrecadacao
Restituicao de Tributos a Maior

Discrepancia de Projec;;6es CONTINGENCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR

Outros Riscos Fiscais

SUBTOTAL SUBTOTAL

TOTAL - TOTAL

Ver art. 2°, inciso IX desta LDO/201 7. Contingencia Passiva e uma posslvel obrigacao de eventos futuros que nao estao sob controle da entida
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