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A CÅMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE, nO interesse

SuPerior e predominante do Municipio e em cunprimento ao Mandamento Constitucional,

estabelecido no §2O do Art. 165, da Carta Federal, em COmbina辞O COm a Lei Complementar rlO

lOl/2000, de O4/05/2000’APROVA e Eu, na COndi9都o de Prefeito Municipal, SANCIONO a

Seguinte Lei:

CAPiTULO I

DISPOSICOES PRELIMINÅRES

Art. 1O - ObservaトSe-aO’quando da fe血ra da Lei, de meios a vlger a

Pa血de lO de janeiro de 2018 e para todo o exercicio financeiro, aS Direthzes orcamen偽rias

estatuidas na presente Lei, POr mandamento do §2O do Art. 165 da novel Constitui辞O da Repdblica,

bem assim da Le番Onganica do Municfp王o’em COmb工na9肴O COm a Lei Complementar nO重0重/2000,

que estalrelece nomas de finan9aS Pめlicas voltadas para a responsabilidade na gest肴o fiscal,

COmPreendendo :

I - Orienta9肴O a elabora9奮O da Lei Or9amentdria;

II - Dire正zes das Receitas; e

IⅡ - Diretrizes das Despesas;

Par毎rafo Unico - As estimativas das receitas e das despesas do

Municipio, Sua Adm血stra9肴O Direta, Obedece露o aos ditames contidos nas Constitui96es da

Reptolica, do Estado do MARANHÅo, na Lei Complementar nO lOl/2000, na Lei Organica do

Municipio, na Lei Federal n.O 4.320/64 e altera96es postehores言nclusive as nomatizap6es

emanadas do Egregio Tribunal de Contas do Estado do Mara血fro e, ainda, aOS Principios cont放)eis

geralmente a∞itos.

SECÅo量

DA ORIENTACÅ0 Å ELABORACÅo DA LEI ORCAMENTÅRA

Art. 2O - A elabora9款o da proposta or9ament各ria para o exercicio de 201 8,

al)rangera OS Poderes Legislativo e Executivo, SuaS autarquias, funda95es, fundos e entidades da

administra確O direta e indireta’aSSim como a execu9訊o or9amentaria obedecer鉦s diretrizes gerais,

Sem PrQjuizo das nomas financeiras estal)elecidas pela legisla9肴O federal, aPlic各vel a especle, COm

VaSSalagem as disposi96es contidas no Plano Plurianual de Investimentos e as diretrizes

estabelecidas na pres?nte lei, de modo a evidenciar as politicas e programas de govemo, fomulados

e avaliados segundo suas p五oridades.

Par各grafo Unico - E vedada, na Lei Or9amentaria, a eXistencia de

〆〆一/　AV・醐認諾総評離幣制=7



基盤ESTADO DO MARANHÅo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE崇拝
C評J: 01 ・598・547/0001 -01　　　　　　　鰹惣恕謝り帥e一肌

dispositivos estra血os a previs訊o da Receita e揃xa碕O da Despesa, Salvo se relativos a autorizap叙o

Para abertura de Creditos Suplementares e Contratap肴o de Operap6es de Credito, ainda que por

antecipa9奮O de receita.

Art. 3O - A proposta or9amentまria para o exercicio de 2018, COnter各as

Prioridades da Administrap肴o Municipal estabelecidas no ANEXO I, da presente lei e devera

Obedecer aos principios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o

Programa de Trabalho a ser desenvoIvimento pela Administra9fb.

Par恕rafo血ico - O Programa de Trabalho, a que Se refere o presente

artigo, dever各ser idendficado, nO minimo’aO血vel de fin9肴O e Sut)fun9肴O, natureZa da despesa,

PrqietO atividades e elementos a que dever各acorrer na realiza鋳O de sua execu確O, nOS temOS da

alinea ’一c’’, do inciso II, do art. 52, da Lei Complementar nO lOl/2000, bem assim do Plano de

Classifica9肴O Funcional Programatica, COnfome disp6e a Lei nO 4320/64.

Art. 4O - A proposta parcial das necessidades da Camara Municipal sefa

encami血ada ao Executivo’temPeStivamente, a fim de ser compatibilizada no or9amentO geral do

munlCIPIO.

Art. 5O　-　A proposta or9amenta正a para o exereic士o de　2018,

COmPreendera :

I - Mensagem;

II - Demonstrativos e anexos a que se refere o arL 30 da presente霊ej; e

III - Rela9aO dos prq)etOS e atividades, COm detalhamento de prioridades e

respectivos valores or9ados, de acordo com a capacidade econ∂mica - financeira do Municipio.

ArL 60 - A lei Or9amentdria Anual autorizarまo poder Executivo, nOS

temos do a正go 7O’da Lei Federal nO 4・320, de 17 de mar9O de 1964, a abrir Creditos Adicionais,

de natureza suplementar, at6 o limite de 70% (SETENTA POR CE胴U) do total da despesa fixada

na pr6pria Lei, utilizando, COmO reCurSOS, a anula9fb de dotap6es do pr6prio or9amentO, bem assim

excesso de arrecada9訊o do exercicio, realizado e prqjetado, COmO tamb6m o型,erdvit financeiro, Se

houver, do exercicio anterior.

Art・ 70 - S肴O Obriga96es do Municipio:

I - O Municipio aplicaね25% (w脇e e cinco por cento), nO minimo, da

receita resultante de impostos’COmPreendida a proveniente de transferencias, na manuteng肴O e

desenvoIvimento do ensino.

II　-　O Municipio contribu壷　com　20% (訪露e po′　Cenio), das

transferchcias provenientes do, ICMS, do FPM e do IPI侶xp., Para foma9aO do Fundo de

Manuteneるo e DesenvoIvimento da Educa9aO Bdsica e de Valoriza9aO dos Profissionais da

Educa9aO (FUNZ)EB), COm aplica9肴O, nO mfnImo, de 60% Gersenta po′ CenゆPara remunera9aO

dos profissionais do Magisterio, em efetivo exercicio de suas atividades no ensino fundamental

P的lico e, nO m壷imo 40% (qαa′entapO′ centO) para outras despesas.
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III - O Municipio aplicara no minimo 15% (q〃巌epo′ CentO) da receita

resultante de impostos proveniente de transferencias, naS a95es e servi9OS de sa心de.

SECÅ0Ⅱ

DAS DIRETRIZES DA RECEITA

A巾・ 8O - SaO reCeitas do Munic王pio:

I - OS Tributos de sua competencia;

II - a quOta de participa辞O nOS Tributos arrecadados pela Uni釦o e pelo

Estado do MARANHAO;

IⅡ - O PrOduto da anecada9fo do Imposto sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza, incidentes na fonte, SObre rendimentos, a qualquer titulo, PagOS Pelo Municipio,
SuaS autarquias e funda96es;

IV - aS multas decorrentes de infra96es de tr餌sito, COmetidas nas vias

u血anas e nas estradas munlCIPalS;

V - aS rendas de seus proprlOS Serv19OS;

VI - O reSultado de aplica96es financeiras dispon王veis no mercado de

Capi融s;

ⅥI - aS rendas decorrentes do seu Patrim∂nio;

VⅡI - a COntribui9fb previdenci各ria de seus servidores; e

IX-OutraS.

Art. 9O - Considerar-Se-a, quando da estimativa das Receitas:

I - OS fatores coItiunturais que possam vir a influenciar os resultados dos

mgreSSOS em Cada fonte;

II - aS metaS eStabelecidas pelo Govemo Federal para o controle da

economia com reflexo no exercicio mone偽rio, em COrtQjo com os valores efedvamente arrecadados

no exercicio de 2017 e exercicios anteriores;

IⅡ - O incremento do aparelho arrecadador M皿icipal, Estadual e Federal

que tenha reflexo no crescimento real da arrecada9肴O;

IV - OS reSultados das Politicas de fomento, incremento e apolO aO

deserrvoIvimento Industrial, Agropastoril e Prestacional do Municipio言ncluindo os Programas,

P請)1icos e Privados, de foma9努O e qunlifica碕O de m訊o-de-Obra;
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V - aS isen96es concedidas, Observadas as nomas de finaneas p皿icas

VOltadas para a responsabilidade na gestao fiscal, nOS temOS da Lei Complementar nO lOl/2000, de

O4/05/2000, Publicada no Diario Oficial da Uni奮o em O5/05/2000.

Ⅵ - eVOlu9肴O da massa salarial paga pelo Munic王pio, nO que tange O

Or9amentO da Previdencia;

ViI - a infla9奮O eStimada, Cient甫camente, PreVisivel para o exercicio de

VIII - OutraS.

Art. 10O - Na elabora9肴O da Proposta Or9ament餌a, aS PreVis5es de

2018,

receita observar肴o as nomas tecnicas legais, PreVistas no artJ2 da Lei Complementar nO lO l/2000,

de O4/05/2000.

Par5grafo Unico - A Lei or9amentaria:

I - autOrizara a abe血a de creditos suplementares para refor9O de

dotae5es or9amentdrias, em Pereentual minimo de ate 70% (SETENTA POR CENTO), do total da

despesa fixada’Observados os lim王tes do montante das despesas de cap哩nos temos do inc工so m,

do a正go 167, da Constituic着o Federal;

II - COnterareServa de contingencia, destinada ao:

a) reforco de dota96es or9ament各rias que se revelarem insuficiente no

decorrer do exercicio de 20 1 8’nOS limites e fomas legalmente estabelecidas.

b) Nos temos do Inciso III do Art. 5O da Lei complementar nO lOl/2000, O

蕊宝器寵謹謙語雷(蒜豊島藍。誓器t誌諾
destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

III - Autorizara a realiza9肴O de opera95es de creditos por antecipa辞O da

receita ate o limite de 25% (庇fe e cincopo′ CentO) do total da receita prevista, Subtraindo-S。 d。St。

montante o valor das operap6es de crさditos, Classificadas como receita.

Art・ 1lO - A receita devera estimar a anecada9fb de todos os tributos de

COmPetenCia municipal, aSSim como os definidos na Constitui9為O Federal.

Art. 12O - Na proposta or9ament誼a a foma de apresentapao da receita

devera obede∞r a Classifica9奮O eStabelecida na Lei nO 4.320/64.

Art.13O - O or9amentO municipal devera conslgnar COmO reCeitas

Or9ament誼as todos os recursos financeiros recebidos pelo Municipio, inclusive os provenientes de

transferencias que lhe ve血am a ser feitas por outras pessoas de direito publico ou privado, que

S。am relativos a convenios’COntratOS’aCOrdos, auXilios, Subven96es ou doa96es, eXCluidas apenas

aquelas de natureza extraor9amentaria, CIUO PrOduto n奮o te血am destina9aO a atendimento de

despesas publicas mumcIPalS.

AV・ P剛害獣盤古器詑謹器機予的1う17
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Art. 14O - Na estimativa das receitas ser都o considerados os efeitos das

modfficap6es na legisla9aO tribut誼a, que SeraO Objetos de prqietos de leis a serem enviados a

C含mara Municipal, nO PraZO legal e constitucional.

Par晦rafo血ico - Os prQjetos de lei que promoverem altera95es na

legisla9訊o tribut各ria observarfo :

I - reVis奮o e adequa9奮O da Planta de Gen6rica de Valores dos Imdveis

U血anos;

II- reVis着o das aliquotas do Imposto Predial e Territorial Ufoano, Sem

ultrapassar os limites m各ximos ja fixados em lei, reSPeitadas a capacidade econ∂mica do

COntribuinte e a fun9aO SOCial da propriedade.

IⅡ - reVis奮o e m勾Ora9aO das aliquotas do Imposto sobre Servicos de

IV - reVis肴o das taxas, Objetivando sua adequa9aO aOS CuStOS dos servicos

V - inst血i9aO e regulamenta9都o da contribui9aO de melhorias sobre obras

SECÅ0 Ⅱ量

DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS

Art. 15O　- Constituem despesas obrigat6rias do M皿ic王pio‥

I - aS relativas a aquisi辞O de bens e serv19OS Para O CumPrlmentO de seus

II - aS destinadas ao custeio de Prqjetos e Programas de Govemo;

III - aS decorrentes da manuten9aO e mOdemiza碕O da Maquina

IV - OS COmPrOmissos de natureza social;

V - aS decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serv190 Phblico,

VI - aS decorrentes de concess為o de vantagens e/ou aunento de

de cargos ou altera9肴o de estrutura de carreira, bem como admissあde

do Municipio’que’POr for9a desta Lei, ficam pr6via e especialmente

Qualquer Natureza;

Pre Stado s ;

Pdblicas.

0切etivos;

Admini strativa ;

inclusive encargos;

remunera辞O, a Cria9肴O

PeSSOal, Pelos poderes

autorizados, reSSalvados as empresas Pめlicas e as Sociedades de Economia Mista;

VⅡ - O Servi9O da Divida P心blica, fundada e flutuante;

VⅡI - a quita9訊o dos Precat6rios Judiciais e o血OS requisitdrios;

IX - a COntraPartida previdenci各ria do Municipio;
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X - aS relativas ao cumprlmentO de convenios;

XI - OS investimentos e invers6es financeiras; e

XII-OutraS.

Art. 160 - Considerar-Se亙quando da estimativa das despesas;

I - OS reflexos da Politica Econ6mica do Govemo Federal;

Iエ- aS neCeSSidades relativas a implanta9肴O e manuten9奮O dos P重心etos e

Programas de Govemo;

IⅡ - aS neCeSSidades relativas a manuten碕O e implanta9肴O dos Servi9OS

Pdblicos Municipais, inclusive M約uina Administrativa;

IV - a eVOlu9fb do quadro de pessoal dos Servi9OS Pdblicos;

V - OS CuStOS relativos ao servi90 da Divida Phblica, nO eXerCicio de 2017;

Ⅵ - aS PrQjeC6es para as despesas mencionadas no artigo antehor, COm

Observ含ncia das metas e o切etos constantes desta Lei; e

VII-OutrOS.

Art. 17O - Na fixa9fo das despesas ser着o observadas as prioridades

COnStanteS do anexo I, da presente lei.

Art. 18O - As despesas com pessoal e encargos sociais, Ou COnCeSS肴O de

qualquer vantagem ou aumento de remunera9fo, a Cria9aO de cargos, emPregOS e func5es ou

altera9訊o de estrutura de carreiras, bem como a admiss為o ou contrata碕O de pessoal, a qualquer

titulo, S6 podera ter aumento real em rela9あao crescimento efetivo das receitas correntes, desde

que respeitem o limite estabelecido no art. 71, da Lei Complementar nO lOl/2000, de O4/05/2000.

Art. 19O - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluidos os

Subsidios dos Vereadores e excluidos os gastos com inativos, naO POdera ultrapassar os segulnteS

PerCentunis, relativos ao somat6rio da receita tribu偽ria e das transferencias previstas no § 5O, do

Art. 153 e nos Art. 158 e 159, efetivamente realizado no exercicio anterior.

Par各grafo　心nico　-　De acordo com o inciso I do artigo　29-A da

Constitui9肴O Federal (Emenda Constitucional nO 25, de 14/02/2000) o percenhal destinado ao

Poder Legislativo de RIBAMAR FIQUENE e de 7% (SetepO′ cenio).

Art. 20O - De acordo com o a血go 29 da Constituicao Federal no seu

inciso VII, O tOtal da despesa com a remunera9fo dos Vereadores n各o podera ultrapassar o montante

de 5% (C加copo′ CentO) da receita do Municipio.

Art. 2lO - As despesas com pagamento de precatdrios jndjcj如os correrao
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a conta de dota96es consignadas com esta finalidade em operap6es especiais e espec純cas, que

COnStar肴O das unidades or9amentarias respons各veis pelos d6bitos.

Art. 22O - Os prqjetos em fase de execu9aO desde que revalidados a luz

das prioridades estal)elecidas nesta lei, terfb preferencia sobre os novos prqjetos.

Art. 23O - A Lei Or9amentaria, POder各conslgnar reCurSOS Para financiar

Servi9OS de s脚responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante

COnVenios e contratos, desde que sQjam da conveniencia do govemo municipal e te血an

demonstrado padrao de eficiencia no cunprlmentO dos o寄etivos deteminados.

Art. 24O - O Municipio dever各investir prioritariamente em prQjetos e

atividades voltados a in飴ncia, adolescencia, idosos, mulheres e gestantes buscando o atendimento

universal a sahde, aSSistencia social e educap都o, Visando melhoria da qualidade dos serv19OS.

Art. 25O - E vedada a inclus努o na Lei O「9amentaria, bem como em suas

altera96es, de qualSquer reCurSOS do Municipio para clubes, aSSOCia96es e qualSquer OutraS

entidades congeneres, eXCetuadas creches, eSCOlas para atendimento de atividades de pre-eSCOlas,

CentrO de conviv台ncia de idosos, CentrOS COmuni偽rios, unidades de apoIO a geStanteS, uhidade de

recuperacao de toxic6manos e outras entidades com fina教士dade de atendimento as a96es de

assistencia social por meio de convenios.

Art. 26O - O Poder Executivo, COm a neCeSSalia autoriza9肴O Legislativa,

POdera fimar conve血os com outras esferas govemamentais e nao governamentais, Para

desenvoIver programas nas aleas de educa9轡O, Cultura, Sa心de, habita9aO, abastecimento, me上o

ambiente, aSSistencia social, Obras e saneamento bdsico.

Art. 27O - A Lei Or9ament各ria Anual autorizara a realiza9肴O de programas

de apoio e incentivo as entidades estudantis, destacadamente no que se refere a, educa確O, Cultura,

turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bem como para a realiza9fo de

COnVenios, COntratOS, peSquisas, boIsas de estudo e estagios com escolas tecnicas profissionais e

uhi versi dade s.

Art. 28O - A concessao de auxilios e subven96es dependera de autoriza9fo

legislativa atraves de lei especiaL

Art. 290 - Os recursos somente poder肴o ser programados para atender

despesas de capital, eXCetO amOrtiza96es de dividas por opera96es de credito, aP6s deduzir os

recursos destinados a atender gastos com pessoal e encargos sociais, COm Servi9OS da divida e com

OutraS despesas de custeio administrativos e operacionais.

CAP王TULO II

DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 30O - O Or9amentO da Seguridade Social abranger各os 6rgaos e

unidades orcamen偽rios, inclusive fundos, funda96es, autarqulaS que atuem naS dreas de sa心de,

PreVidencia e assistencia social, e COntafa, dentre outros, COm reCurSOS PrOVenientes:
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I - das contribui96es previstas na Constitui9aO Federal;

II葛da contribui9肴O Para O Plano de seguridade social do servidor, que Ser各

utilizada para despesas com encargos previdenci誼os do Municipio;

IⅡ - do or9amentO fiscal; e

IV - das demais receitas diretamente arrecadas pelos 6rgaos, fundos e

entidades que integram, eXClusivamente, O reSPeCtivo or9amentO.

Art. 31O - Na elaborap獄o do Orcamento da Seguridade Social serfo

Observados as diretrizes espec縦cas da area.

Art. 320 - As receitas e despesas das entidades mencionadas, Ser訊o

estimadas e programadas de acordo com as dotap6es previstas no Or9amentO Anual.

CAPITULO IⅡ

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 33O - A Secretaria de Administra辞O e Finan9aS fara publicar junto a

Lei Or9amentaria Anunl , O quadro de detalhamento da despesa, POr Prqieto, atividade, elemento

de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores

Par5grafo血ico - Caso o prQjeto da Lei Or9amentaria n箆o sQja aprovado

ate 31 de dezembro de 2017, a Sua PrOgrama9aO POdera ser executada ate o limite de lI12 (〃mくわze

avos) do total de cada dota9肴O, em Cada mes, ate que SQja aprovado pela C含mara Municipal, Vedado

O inicio de qualquer prqieto novo.

Art. 34O - O prqieto de Lei Or9amen偽ria do Municipio, Para O eXerCicio

de 2018, Ser各enCaminhado a c含mara municipal ate O3 (trGs) meses antes de encerramento do

corrente exercicio financeiro e devoIvido para sang訊o ate o encerramento de sess訊o legislativa.

Art. 35O - O Poder Executivo coIocara a disposi9肴O dos demais Poderes e

do Ministerio Publico, nO minimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de seus

prqIetOS Oreamen偽rios, OS estudos e as estimativas das receitas para o exercicio subsequente.

Art. 36O - O Municipio aplicara, anualmente, em a96es e servi9OS de

sa同e, reCurSOS minimos derivados da aplica9為O de percentuais calculados na foma inciso IⅡ do

art. 77 do Ato das Disposi96es Constitucionais Transit6rias e Lei Complementar nO 141 de 13 de

janeiro de 2012.

CAPiTULO rV

DAS DISPOSICOES FENAIS

Art. 370 - N肴o poderao ter aumento real em rela9肴O aOS Creditos

correspondentes ao or9amentO de 2018, reSSalvados os casos autorizados em Lei pr6pria’OS

SegumteS gaStOS:
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I - de pessoal e respectivos encargos, que n訊o poder各o ultrapassar o limite

de 54% (cinqz/enta e q己/atrO pOr CentO) das receitas correntes, nO ambito do Poder Executivo, nOS

temos da alinea一’b”, do inciso I工I, do art. 20, da Lei Complementar nO lOl/2000;

II - PagamentO do servi9O da divida; e

IⅡ - tranSferencias diversas.

Art. 380 - Na fixa9奮O dos gastos de capital para cria9訊o, expanSaO Ou

aperfei9OamentO de servi9OS ja criados e ampliados a serem atribu王dos aos 6rg肴os munlCIPalS, COm

exclusfo da amo正za9aO de emprestimos,　Ser各O reSPeitadas as prioridades e metas

COnStanteS desta Lei, bem como a manuten9訊o e funcionamento dos servi9OS ja implantados.

Art. 39O - Com vistas ao atingimento, em Sua Plenitude, das diretrizes,

Ot)jetivas e metas da Administrapao Municipal, PreVistas nesta Lei, fica autorizado o Chefe do

Poder Executivo, a adotar as providencias indispens各veis e necessarias a implementa碑O das

POliticas aqui estabelecidas, POdendo inclusive articular convenios, Viわilizar recursos nas diversas

esferas de Poder, inclusive contrair emprestimos observadas a capacidade de endividamento do

Municipio, Subscrever quotas de cons6rcio para efeito de aquis工辞O de ve王culos e maqumaS

rodoviarios, bem como promover a atualiza9訊o monetdria do Or9amentO de 2018, ate O limite do

indice acumulado da infla9aO nO Periodo que mediar o mes de agosto a dezembro de 2017, Se POr

Ventura Se宜zer necessdrios, Observados os Principios Constitucionais e legais, eSPeCialmente o que

dispuser a Lei Org会血ca do Municipio, a Lei Or9ament各ria, a Lei Federal n.O 4.320/64, a lei que

estabelece o Plano Plurianual e outras pertinentes a mat6ha posta, bem como a promover, durante a

execu9都o or9amenぬria, a abertura de creditos suplementares, ate O limite autorizado no vigente

Or9amentO, Visando atender os elementos de despesas com dota95es insu宜cientes.

Art. 40O - Esta lei entrarえem vlgOr na data de sua publica9fo, reVOgadas

as disposi95es em contr証o, Para que Surtam tOdos os seus Juridicos e Legais efeitos e para que

PrOduza os resultados de mister para os fins de Direito.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAMAR

FIQUENE, aOS O3 dias do mes dejulho de 2017.
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