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LEI N2 1.050, de 25 de Junho de 2019
Dispõe sobre as diretrizes oraje&tárias
para o exercício de 2020, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBICARAÍ, Estado da Bahia, usando de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2 0 , da
Constituição Federal, nas normas da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964, da
Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Orgânica do Município e
Legislação Complementar, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do
Município para o exercício de 2020, compreendendo:
- as prioridades e metas da administração pública municipal;
II - a estrutura e organização dos orçamentos;
III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas
alterações
IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o
exercício correspondente;
Vil - as disposições gerais.
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CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2 ° Em consonância com o art. 165, § 2 0 , da Constituição, as metas e as
prioridades para o exercício financeiro de 2020 são as especificadas no Anexo de
Metas e Prioridades, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de
recursos na lei orçamentária de 2020 e na sua execução, não se constituindo, todavia,
em limite à programação das despesas, devendo observar as seguintes macrobjetivos:
elevar o padrão de vida da população;

-

II

-

III
IV
V
§1 0

-

aumentar a expectativa de vida da população;

-

-

-

elevar a escolaridade média da população;
garantir investimentos com equilíbrio fiscal;
estimular a produção de conhecimento especializado.

As metas fiscais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária

para 2020 se verificado, quando da sua elaboração, alterações da conjuntura
nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na estimativa
das receitas e despesas, do comportamento da execução dos orçamentos de
2019, além de modificações na legislação que venham a afetar esses
parâmetros.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 3 0 Para efeito desta Lei, entende-se por:
-

função: o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem

ao setor público.
li

-

subfunção, a partição da função visando a agregar determinado subconjunto de

despesa do setor público.
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III - programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando a
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no plano plurianual
IV— atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de
governo;
V - projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e.
VI - operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações
de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob
-

a forma de bens ou serviços.
§ 1° Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos,
sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os
respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela
realização da ação.
§ 2° Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subfunção às
quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria 462109 do Ministério do

-

Planejamento.
Art.40 Os orçamentos fiscal, da seguridade social e de Investimentos compreenderão a

programação dos órgãos do Município, sua autarquia, fundos e fundações.
Art. 50

o

projeto de lei orçamentária anual será encaminhado a Câmara Municipal,

conforme estabelecido no art. 22 da Lei 4.320/64 e será composto de:
- texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados;
III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a
despesa na forma definida nesta Lei;
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IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos
fiscal e da seguridade social.
§ 1 0 Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II

-

deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, IV e
parágrafo único da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, os seguintes
-

demonstrativos:
- resumo da estimativa da receita total do Município, por categoria econômica e
segundo a origem dos recursos;
li - resumo da estimativa da receita total do Município, por rubrica e categoria
econômica e segundo a origem dos recursos;
III - da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;
IV - da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos
recursos;
V - da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se
elaborou a proposta;
VI - da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
VII - da receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
VIII - da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
IX - da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;
X - da despesa fixada para o exercício a que se refere a proposta;
XI - da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e

-

conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;
XII - do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada
e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos;

-

XIII - das despesas e receitas do orçamento fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit
corrente e total de cada um dos orçamentos;

A.
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XIV - da distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos
fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;
XV - da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos
termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal 9.394/96, por órgão, detalhando fontes e
valores por programas de trabalho e grupos de despesa;
XVI - de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB, na forma da legislação que dispõe
sobre o assunto;
XVII - do quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada
e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;
XVIII - da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais
finalidades com a respectiva legislação;
XIX - da aplicação dos recursos de que trata a emenda constitucional n° 25;
XX - da receita corrente liquida com base no art. 1 0 , § 1 0

,

inciso ÍV da Lei

Complementar 101/2000;
XXI - da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda
Constitucional n° 29.
§ 2 0 A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:
- relato sucinto do desempenho orçamentário e financeiro da Prefeitura nos últimos
dois anos e o cenário para o exercício a que se refere à proposta;
II - exposição e justificativa da política econômica e social do Governo;
III - justificativa da estimativa da receita e da fixação da despesa, dos principais
agregados;
IV - demonstrativo da despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder,
confrontando a sua totalização com as receitas correntes líquidas, nos termos da Lei
Complementar 101/2000.
- Demonstrativo da receita nos termos do art. 12, da Lei Complementar 10112000;

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARPJ
Estado da Bahia
Art. 6 1 Na lei orçamentária anual, que apresentará conjuntamente a programação dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, a discriminação da despesa das unidades
orçamentárias far-se-á de acordo com a Portaria Interministerial 462, segundo a
codificação funcional programática da Portaria 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério
do Orçamento e Gestão e os programas do Plano Plurianual, indicando para cada uma
das unidades, o seu menor nível de detalhamento, a saber:
- Orçamento a que pertence;
II - o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação:
1. DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
2, DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização e Refinanciamento da Dívida
Outras Despesas de Capital

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
E SUAS ALTERAÇÕES
Art. 7 1 O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício de 2020, deve
assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:
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1 - o princípio do controle social implica em assegurar a todo cidadão a participação na
elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II - o princípio da transparência implica, além de observação do principio constitucional
da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos
munícipes às informações relativas ao orçamento.
Art. 8° Fica assegurada aos cidadãos à participação no processo de elaboração e
fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimentos de
interesse local, mediante regular processo de consulta.
Art. 90 A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei
orçamentária, serão elaboradas a preços correntes.
Art. 10 A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão
orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário para garantir solidez
financeira da administração pública municipal.
Art. 11 Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo
90,

e no inciso II do § 1 0 do artigo 31, todos da Lei Complementar 101/2000, o Poder

Executivo procederá à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,
exclusivamente as dotações orçamentárias iniciais do seu orçamento para 2020.
§ 1 0 Excluem-se da limitação prevista no "caput" deste artigo:
- as despesas com pessoal e encargos sociais;
II - as despesas com benefícios previdenciários;
III - as despesas com amortização, juros e encargos da dívida;
IV - as despesas com PASEP;
V - as despesas com pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
VI - as despesas do Poder Legislativo Municipal;
VII - as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal.
§ 2 11 A transferência financeira do Poder Legislativo, por se constituir uma obrigação
constitucional do Poder Executivo, não sofrerá nenhuma redução por conta da
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realização da receita aquém do previsto, conforme disposto no § 2 0 do art. 90 da LC n°
101/2000.
§ V. O Poder Executivo emitirá e publicará ato próprio estabelecendo o montante da
sua limitação de empenho e da sua movimentação financeira.
§ C. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será
suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas
medidas previstas neste artigo.
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de
sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com objetivo de
modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público Municipal.
Art. 13 A lei orçamentária para o exercício de 2020 conterá dispositivos para adequar a

despesa à receita, em função dos efeitos econômicos que decorrem:
- realizações de receitas não previstas;
II - disposições legais a nível federal, estadual ou municipal que impactem de forma
desigual às receitas previstas e as despesas fixadas;
Parágrafo único: a adequação da despesa à receita de que trata o "caput" desse
artigo, decorrente de qualquer das situações previstas nos itens 1 e II implicará,
obrigatoriamente, na redefinição das metas e prioridades para o exercício de 2020.
Art 14 O sistema de informações sobre o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, serão disponibilizadas na
"internet".
Art. 15 A Abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de

recursos disponíveis para a despesa e será precedido de justificativa do cancelamento
e do reforço das dotações, nos termos da Lei 4.320164,
Art. 16 O Poder Executivo poderá promover a abertura de créditos suplementares,

para:
- Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em créditos adicionais, em decorrência da
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extinção, transformação, transferência, incorporação e ou desmembramento de órgãos
e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a
estrutura programática e respectivo produto, assim como o correspondente
detalhamento por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade
de aplicação;
II - Incluir ou alterar categorias econômica e grupo de natureza da despesa em

-

ações(projeto, atividade ou operação especial) constantes da Lei Orçamentária e de
sues créditos adicionais, respeitados os objetivos dos mesmos;
Art. 17 O projeto de lei orçamentária poderá incluir programação condicionada,
constante de propostas de alterações do Plano Plurianual 2018-2021, que tenham sido
objeto de projetos de lei específicos.
Art 18 Observadas ás prioridades a que se refere o artigo 2 1 desta Lei, a Lei

Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e
-

despesas de caráter continuado e obrigatórias se:
- houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;
II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio
público;
III - estiverem perfeitamente definidas as fontes de recursos;
IV - os recursos de contrapartidas de recursos de transferências de convênios ou de
operações de crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

-

Art. 19 A reserva de contingência será constituída exclusivamente com recursos do
orçamento fiscal e será equivalente a até 3% (três por cento) da receita corrente líquida
na proposta orçamentária.
Parágrafo único: Não será considerada, para os efeitos do caput, a reserva à conta de

receitas vinculadas e diretamente arrecadadas dos fundos e das entidades da
administração indireta.
Art. 20 É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de

quaisquer recursos do Município de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades
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de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência
social, saúde e educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social.
Art. 21 O Poder Legislativo e os órgãos da Administração Indireta encaminharão ao
Órgão Central de Contabilidade do Poder Executivo, até 31 de julho de 2019, suas
respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei
orçamentária.

-

Art. 22 Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária Anual, serão aprovados e
publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadros de Detalhamento da
Despesa - QDDs relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei
Orçamentária Anual.

-

§ 1° As alterações da Lei Orçamentária Anual poderão ser feitas mediante abertura de
Créditos adicionais suplementares, observada a autorização legislativa constante na
proposta original, e leis especificas para cada caso.

§ 2° As atividades e projetos serão detalhados, no Quadro de Detalhamento da
Despesa - QDD, por categoria Econômica, Grupo de Natureza de Despesa,
Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa;

§ 3 0 Os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDDs - deverão discriminar os
projetos e atividades consignados a cada órgão e Unidade Orçamentária,
especificando a Categoria Econômica, o Grupo de Natureza de Despesa, a Modalidade
de Aplicação, Elemento de Despesa e a Fonte de Recursos;

§ 4° Os QDDs serão aprovados, por decreto, no âmbito do Poder Executivo, pelo
Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores;
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§ 5° Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender
as necessidades da execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos
respectivos programas, projetos e atividades e categorias econômicas, estabelecido na
Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regulares abertos.
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CAPÍTULOV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 23 A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para o pagamento da despesa
com dívida municipal e com e refinanciamento da dívida pública, nos termos dos
contratos firmados, inclusive com a previdência social.
Parágrafo único: As despesas de que trata o "caput" desse artigo serão alocados nos
encargos gerais do Município.
Art. 24 O projeto de lei orçamentária poderá incluir, na composição total da receita
recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no
art. 167, inciso III da Constituição Federal.
Art. 25 A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operação de crédito por
antecipação da receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei
Complementar 10112000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM

2

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 26 No exercício de 2020, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e
Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da lei
Complementar 10112000.
§ 1 1 Obedecidas às disposições do artigo 169 da Constituição Federal e os artigos 18,
19 e 20 da Lei Complementar n° 10112000 e havendo disponibilidade financeira, os
poderes Executivo e Legislativo procederá à revisão salarial dos seus servidores que
serão contemplados na Proposta Orçamentária de 2020.
§ 2° Fica assegurada a prioridade na realização das despesas do município com
pessoal e encargos sociais, a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos dos
servidores públicos do município, nos termos do Estatuto do Servidor Público
Municipal.
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Art. 27 Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art.
22 da lei Complementar 101/2000, o pagamento pela realização de serviços
extraordinários somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de
relevante interesse público que enseje situação emergencial de risco ou de prejuízo
para a sociedade.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
-

Art. 28 A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o
exercício de 2020, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos

--

tributos municipais, com vistas à expansão da base tributária e conseqüente aumento
das receitas próprias.
Art. 29 A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração,
adicionalmente, o impacto de alterações na legislação tributária, observadas a
capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque
para:
- Atualização da planta de valores genéricos do Município,
li

-

revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e

Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento,
descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade;
III - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
V - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" e de
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis;
VI - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
VII - revisão da legislação sobre taxas pelo exercício do poder de polícia;
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VIU - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a
justiça social.
§ 1° Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município,
o Poder Executivo, poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou benefícios de
natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes
dimensionados no anexo de metas fiscais, já considerados no cálculo do resultado
primário.
§ 2° A parcela da receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de
propostas de alteração na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio
do projeto de Lei Orçamentária à Câmara de Vereadores poderá ser identificado,
discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à provação das
respectivas alterações legislativas.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30 O Poder Legislativo Municipal terá como limite de despesas em 2020, o

percentual de 7%(sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências do
Município, auferida em 2019, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal,

Parágrafo Único - As transferências dos recursos das dotações orçamentárias do

-

Poder Legislativo, serão repassados à Câmara Municipal pelo Chefe do Poder
Executivo até o dia 20 de cada mês, em conformidade com art. 29-A, da Constituição

-

federal.

Art. 31 É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou
com dotação ilimitada.
Art. 32 O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle

de custos e avaliação de resultados das ações de governo.
Art. 33 Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar 101/2000, entende-se como
despesas irrelevantes, para fins do § 3 0 , aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e
serviços, os limites dos incisos 1 e 11 do art. 24 da Lei 8.666/1 993.
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Art. 34 Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei Orçamentária o Poder Executivo
por decreto, estabelecerá cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos
disposto no art. 8° da Lei Complementar 101/2000.
Art. 35 O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder legislativo para
propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes
Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada
a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.
Art. 36 São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que
viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de
dotação orçamentária.
Art. 37 Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento e da
fiscalização orçamentária a que se refere o art. 166, § 1°, inciso II, da Constituição, será
assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta.
Art. 38 Se o projeto de lei orçamentária não for sancionado pelo Prefeito Municipal até
31 de dezembro de 2019, a programação dele constante poderá ser executada,
mensalmente, no montante de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas no
projeto de Lei Orçamentária, para o atendimento das seguintes despesas:
- pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários;
III - pagamento da dívida fundada;
IV - despesas obrigatórias de duração continuada.
Art. 39 Em atendimento ao disposto no art 4 0 , §§ 1 0 , 2 0 e 31 da Lei Complementar
n 1 10112000, integram a presente Lei os seguintes anexo:
- Anexo de Metas Fiscais;
II - Anexo de Riscos Fiscais;
III - Anexo de Metas e Prioridades;
Art.40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
Estado da Bahia
Art.41 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicaraí-Ba, 25 de Junho de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
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Anexo
Metas Fiscais
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Rua Tiradentes, N ° 23
Centro
C.N.P.J. : 14.147.89610001-40
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Demonstrativo 1

-

Metas Anuais

2020
Valor
Corrente
(a)

ESPECIFICAÇÃO

Valor
Constante

51.887.081

Receita Total
Receita Primaria (1)
Despesa Total
Despesa Primaria (II)
Resultado Primario (III) = (1 - II)
Resultado Nominal
Divida Publica Consolidada
Divida Consolidada Liquida

2021
% P.1.13.
( aIP.l.B.)* 100

49.891.429
56.451.465
49.891.429
40.917.765
15.533.701
(961.538)
70.192.308
70.192.308

58.709.52
51.887.081
42.554.47
16.155.04 !
(1.000.000
73.000.001
73.000.001

VARIÁVEIS

0,00171
0,00193
0,00171
0,00140
0,00053
(0,00003)
0,00240
0,002401

Valor
Corrente
(b)
51.762.35
58.568.395
51.762.356
42.452.181
16.116.21
(1.000.000
72.000.00C
72.000.00C

Valor
Constante
47.972.528
54.280.255
47.972.521
39.344.004
14.936.251
(926.784)
66.728.45
66.728.452

2020

2021

2022

P.l.B. real (crescimento % anual)

2,70

2,50

2,50

Taxa real de Juri implícito sobre a dívida Líquida do Govberno (média % anual)

7,50

8,00

8,00

Câmbio (R$/US$

3,75

3,80

3,85

Final do Ano)

-

Inflação média (% anual) prjetada com base em índices oficiais de inflação
Projeção do P.I.B. do estado -R$ Milhares
Metodologia de Cálculo dos Valores
2020

3,75

3,75

324.400.000

324.400.000

% P.11. 13.
(blP.l.B.)* 100
0.0016C
0,00181
0,0016C
0,00131
0,00051
(0,00003
0,00222
0,0022

51.762.356
58.568.395
51.762.356
42.452.181
16.116.214
(2.000.000)
70.000.000
70.000.000

Valor
Constante
46.238.561
52.318.291
46.238.56(
37.921.911
14.396.38(
(1.786.571)
62.529.981
62.529.981

% P.I.B.
( c/P.l.B.)* 100
0,00160
0,00181
0,00160
0,00131
0,00050
(0,00006)
0,00216
0,00216

tes
2021

Valor Corrente /

4,00
304.300.000

2022
Valor
Corrente

2022

1 7 Valor Cor- te /

LUIZ

1

Valor Corrente /

ETO
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Demonstrativo II

-

Avaliação do Cumprimento das

Metas

Fiscais do Exercício Anterior

1-Metas
Previstas
em
2 018
(a)

ESPECIFICAÇÃO

°'

li-Metas
Realizadas
em
201 8
(b)

PIB

Variação
% PIB

Valor
(b) - (a)

(111)
%
(b) / ( a )*100

Receita Total
Receita Primaria (1)

47.695.837

-

-

-

(47.695.837)

-

-

-

-

-

-

-

Despesa Total
Despesa Primaria (lI)
Resultado Primario (III) = (1

51.186.805

-

-

-

(51.186.805)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.451.582)

-

-

II)

Resultado Nominal
Divida Publica Consolidada
Divida Consolidada Liquida

2.451.582
75.540.959
71.790.977

1

-

-

-

-

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2018
VARIAVEIS

VALOR

-

R$ milhares

Previsão do PIB Estadual para 2018
Valor efetivo (realizado) do Pj.'Estadual

ra 2018

,

1_
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Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

ESPECIFICAÇÃO
Receita Total
Receita Primaria (1)
Despesa Total
Despesa Primaria (II)
Resultado Primaria (III) = (1 - II)
Resultado Nominal
Divida Publica Consolidada
Divida Consolidada Liquida

O
ESPECIFICAÇÃO
Receita Total
Receita Primaria (1)
Despesa Total
Despesa Primaria (II)
Resultado Primaria (III) = (1- II)
Resultado Nominal
Divida Publica Consolidada
Divida Consolidada Liquida

VALORES A PREÇOS CORRENTES
2017

2019

52.719.813

47.695.837

(9,530)

-

-

-

51.103.550

51.186.805

0,163

-

-

-

22.041.770
77.506.182
69.339.395

2.451.582
75.540.959
71.790.977

(88,878)
(2,536)
3,536

2020

49.891.429
56.451 .465
49.891.429
40.917.765
15.533.701
2.209.023
74.000.000
74.000.0001

4,603
-

(2,531)
-

(9,894)
(2,040)
3,077

51.887.086
58.709.524
51.887.086
42.554.475
16.155.049
(1.000.000)
73.000.000
73.000.000

2021

%

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
(145,269)
(1,351)
(1,351)1

2022

%

51.762.358
58.568.395
51.762.358
42.452.181
16.116.214
(1.000.000)
72.000.000
72.000.000

(0,240)
(0,240)
(0,240)
(0,240)
(0,240)
(1,370)
(1,370)1

51.762.358
58.568.395
51.762.358
42.452.181
16.116.214
(2.000.000)
70.000.000
70.000.000

(3,846)
(3,846)
(3,846)
(3,846)
(3,846)
(3,614)
(4,935)
(4,935)

46.238.560
52.318.295
46.238.560
37.921.915
14.396.360
(1.786.571)
62.529.981
62.529.981

-

-

100.000
(2.778)
(2,778)

VALORES A PREÇOS CONSTANTES
2017

2018

2019

%

57.127.189

49.222.104

(13,838)

-

-

-

55.375.807

52.824.783

(4,607)

-

-

-

23.884.462
83.985.699
75.136.169

2.530.032
77.958.269
74.088.288

(89.407)
(7,177)
(1,395)

VARIÁVEIS
Inflação média (%) projetada coMeem)ndices oficiais de inflação
Metodologia de Cálculo 9pivalores C/Istantes

2018

49.891.429
56.451.465
49.891.429
40.917.765
15.533.701
2.209.023
74.000.000
74.000.000

2020

%

1,360

49.891.429
56.451.465
49.891.429
40.917.765
15.533.701
(961.538)
70.192.308
70.192.308

-

(5,553)
-

(12,688)
(5,077)
(0,119)

2021

%
-

(143,528)
(5,146)
(5,146)

2022

47.972.528
54.260.255
47.972.528
39.344.004
14.936.251
(926.784)
66.728.452
66.728.452

2017

2018

2019

2020

2021

3,20

3,20

3,90

4,00

3,75

Valor Corrente *

Valor Corrente *

Valor Corrente

Valor Corrente /

Valor Corrente /

(3,615)
(3,615)
(3,615)
(3,615)
(3,615)
92,771
(6,292)
(6,292)

2022
3.75
Valor Corrente /
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demosntrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
Artigo 40, § 2 0, Inciso III da LRF

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMOMIO / CAPITAL
RESERVAS
RESULTADO ACUMULADO

2018

2017

(50.137.886,67) 100,00
-

TOTAL

(54.878.514,99) 100,00

0,00
0,00

(50.137.886,67) 100,00

%

-

0,00
0,00

(54.878.514,99) 100,00

2016
(38.090.015,34) 100,00
- 0,00
- 0,00
(38.090.015,34) 100,00

REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

2018

PATRIMOMIO / CAPITAL
RESERVAS
RESULTADO ACUMULADO

%
-

TOTAL

-

LUIZ,4ACOME BRAt1DAO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 691.195.705-20

2016

2017

0,00
0,00
0,00
0,00

-

-

0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Artigo 41, § 2°, Inciso III da LRF
-

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

2016

RECEITAS CORRENTES

2017

2018

-

-

-

-

-

-

Pessoal Civil

-

-

-

Pessoal Militar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Receita Patrimonial

-

-

-

Outras

-

-

-

-

-

-

Alienação de Bens

-

-

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pessoal Civil

-

-

-

Pessoal Militar

-

-

-

-

-

-

Pessoal Civil

-

-

-

Pessoal Militar

-

-

-

REPASE PREVIDENCIÁRIO PARA COBERTURA DE DÉFICIT

-

-

-

OUTRAS APORTES AO RPPS

-

-

-

Receitas de Contribuições

Outras Contribuições Previdênciárias
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS
Receitas Correntes

RECEITA DE CAPITAL

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS
Contribuição Patronal do Exercício

Contribuição Patronal do Exercícios Anteriores

TOTAL DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (1)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO

2016

GERAL

Despesas Corrente
Despesas de Capital
PREVIÉNCIA

SOCIAL

2017

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pessoal Civil

-

-

Pessoal Militar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESERVA DO RPPS

-

-

-

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (II)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes
Compensação Previd. de aposentadoria RPPA RGPS
Compensação Previd. de Pensões RGPS e RPPS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( 1-11 )
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO RPPS

A
CPF: 691.195.705-20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
Rua Tiradentes, N° 23
Centro
C.N.P.J. : 14.147.89610001-40
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita
Artigo 40 , § 20 Inciso V da LRF
,

SETOR / PROGRAMA/
BENEFICIÁRIO

RENUNCIA DA RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO
Tributo

1

Contribuição

2020

2021

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas
O
In-i^
Obrigatórias de Carater Contni.d# - Arfinr AO

III An

1P

EVEI
Aumento Permanente da Receita
(-) Transferências Constitucionais
-

(-) Transferências ao FUNDEF
Saldo Final ao Aumento Permanente da Receita (1)
Redução Permanente da Receita (II)
Margem Bruta (III)(I+II)
Saldo Utilizado (IV)
Impactos de Novas DOCC
Margem Líquida depansão de DOCC (111+1V)

ETO

LUIZ

AL(É

P EFEITO MUNICI AL
CPF: 691.195.7 -20
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Rua Tiradentes, N ° 23
Centro
C.N.P.J. : 14.147.89610001-40
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS
- Receitas

R$

-

ESPECIFICAÇAO
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
DEDUÇÕES
DEDUÇÕES
DEDUCAO
TOTAL

LUI JACOIE BRANDAO NETO
/ PREF ITO MUNICIPAL

1

C : 691.195.705-20

Milhares

2020

2021

52.161.074
1.659.459
494.624
138.135

52.035.687
1.655.470
493.435
137.803

2022
52.035.687
1.655.470
493.435
137.803

-

-

-

-

2.354.560
47.284.478
229.818

2.348.900
47.170.813
229.266

4.524.630

4.513.754

2.348.900
47.170.813
229.266
4.513.754

5.914

5.914

4.507.840

4.507.840

83.000

83.000

-

-

5.928
-

4.518.702

-

-

83.200
-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

83.00C

83.000

-

83.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.881.818)
(4.881.818)

(4.870.083 )
(4.870.083)

(4.870.083)
(4.870.083)

51.887.086

51.762.351

51.762.358

S
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14.147.89610001-40

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS
III
Resultado Primário
-

RECEITAS

2017

RECEITAS CORRENTES (1)

2018

2019

2020

2021

2022

-

-

45.624.147

47.449.112

47.335.052

47.335.052

-

-

1.595.634

1.659.459

1.655.470

1.655.470

IPTU

-

-

172.559

179.461

179.030

179.030

ISS

-

-

558.501

580.841

579.445

579.445

ITBI

-

-

127.514

132.615

132.296

132.296

IRRF

-

-

620.40C

645.216

643.665

643.665

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Outros Impostos

Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições
Receita Patrimonial

-

-

116.659

121.325

121.034

121.034

-

-

475.60C

494.624

493.435

493.435

475.60C

-

-

494.624

493.435

493.435

Aplicações Financeiras (II)

-

-

-

-

-

Outras Receitas Patrimoniais

-

-

-

-

-

-

-

138.135

137.803

137.803

Cota Parte do FPM

-

-

132.822

138.135

137.803

137.803

Cota Parte do ICMS

-

-

40.771.788

42.402.660

42.300.730

42.300.730

Cota Parte do IPVA

-

-

19.298.50C

20.070.440

20.022.194

20.022.194

-

-

2.700.00C

2.808.000

2.801 .250

2.801 .250

Trans ferências da LC 8711996

-

-

18.773.28E

19.524.220

19.477.286

19.477.286

Trans ferências da LC 6111989

-

-

2.781.12E

2.892.370

2.885.417

2.885.417

-

-

232.87E

242.190

241.608

241.608

-

-

2.548.25C

2.650.180

2.643.809

2.643.809

-

-

10.833.019

11.266.339

11.239.257

11.239.257

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.701

5.928

5.914

5.914

Transferências Correntes

Cota Parte do ITR

Trans ferências do FUNDEB
Outras Transferências Correntes
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Financeiras (III)
Receitas Correntes Restantes
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)

= (1

-

II

-

III)

RECEITAS DE CAPITAL (V)

132.822

-

-

10.827.311

11.260.411

11.233.343

11.233.343

-

-

7.218.212

7.506.941

7.488.895

7.488.895

Amortização de Empréstimos (VII)

-

-

3.609.10(

3.753.470

3.744.448

3.744.448

Alienação de Bens

-

-

-

-

-

-

-

10.827.311

11.260.411

11.233.343

11.233.343

-

-

56.451.461

58.709.524

58.568.3951

58.568.395

Operações de Crédito (VI)

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (VIl)=(I+VI)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS
III - Resultado Primário

DESPESAS
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes
Outras Alienações de Bens
Transferências de Capital
Convênios
Outras Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
Outras Receitas de Capital Primárias

2017

2019

2018

-

-

-

2020

2022

2021

40.925.765

42.562.795

42.460.481

42.460.481

20.253.051

21.063.173

21.012.541

21.012.541

8.000

8.320

8.300

8.300

20.664.714

21.491.302

21.439.640

21.439.640

40.917.765

42.554.475

42.452.181

42.452.181

8.100.464

8.424.483

8.404.232

8.404.232

8.100.464

8.424.483

8.404.232

8.404.232

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL

(XII) = (IV + XI)

DESPESAS CORRENTES (XIII)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida (XIV)
Outras Despesas Correntes
Transferências Constitucionais e Legais
Demais Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
Investimentos
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XX)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)
RESULTADO . RIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa
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METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS
III - Resultado Primário

DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI)
RESULTADO PRIMÁ

l-XVII)

-

I

-I

40.917.761

42.554.4751

42.452.1811

42.452.181

-

I

-I

15 . 533 . 701 1

16 . 155 . 049 1

16 . 116 . 214 1

16.116.214

/

LUIZ JXCOME BRAN ÃO NETO
—"PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 691.195.705-20
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