
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARO
_ ESTADO Dtr MINAS GERAIS _

ADMINTSTRAÇÃO "2017 - 2020".

LEI NO 1029, DE 25 DE JUNHO DE 2018.

Dispôe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exêrcício de 2019 e dá outras
providências.

O Prefeito do município de Francisco Badaró, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu, sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPíTULO I

DAS DtSPOStÇÕeS pReltrUtNARES

Art. ío. Ficam estabelecidas, em conformidade com disposto na
Constituição Federal, na Lei de Responsa b ilidade Fiscal no 101, de 04 de maio
de 2000 e na Lei Orgánica do Município, as diretrizes orçamentárias do
Municipio para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

| - as Metas e os Riscos Fiscais da Administração Pública Municipal;

ll - As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2019;

lll - diretrizes e disposiçÕes específrcas, relativas à elaboração e
execuÇão da lei orçamentária anual do Município;

lV - DisposiçÕes sobre alteraçÕes na legislaçáo tributária do Município;

V - DisposiçÕes relativas à divida pública municipal;

Vl - DisposiçÕes relativas
pessoal e encargos sociais:

Vll - disposições gerais.

à política e despesas do Município com

Parágrafo único. Esta Lei
êxcepcronalmente, a definição da estrutura,
alteraÇÕes e execução do orçamento municipal.

compreenderá, também
organização, elaboração,
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Arl.2o. Para efeito desta Lei são adotados os seguintes conceitos e

definiçôes:

- Entendem-se como Despesas Fixas Obrigatórias os seguintes
gastos:

a) as despesas com o Serviço da Dívida Municipal;

b) Os gastos relativos ao pagamento da folha normal de Pessoal e
seus Encargos Sociais;

c) As despesas necessárias ao cumprimento de obrigações
constituciona is, bem como de obrigaçÕes estabelecidas em Leis
Orgânicas Municipais,

- Constituem Outras Despesas Fixas aquelas decorrentes de
obrigaçÕes Contratuais ou Convênios, incluindo Contrapartidas,
firmados pela Administração Municipal, bem como aquelas relativas
à conservação do patrimônio público;

- São despesas de conservação do patrimônio público aquelas
relativas a conservaÇão dos equipamentos públicos, sobretudo
aqueles destinados a prestação de serviços à coletividade local.

CAPITULO II

DAS METAS FtSCAIS DA ADMTNTSTRAÇÃO pÚBLTCA MUNTCTpAL

Art. 3o. As metas fiscais para o exercício de 2018 sáo as constantes
do Anexo lda presente Lei.

Parágrafo único - As metas fiscais poderão ser ajustadas no
Projeto da Lei Orçamentária de 2019, se verificado, quando da sua elaboraçáo,
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.

Art.40. São definidos os Riscos Fiscais da Administração Municipal
constantes do Anexo I I desta Lei.
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§ 1o.A lei orçamentária conterá
montante equivalente a, no mínimo, 1% (um
liquida estimada, destinada ao atendimento de
fiscais.

reserva de contingência em
por cento) da receita corrente
passivos contingentes e riscos

§ 2o. Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos
fiscais, caso estes não se concretizem ató o dia 03 de outubro de 2018, ou
se.ja, 90 (noventa) dias antes do encerramento do exercício, poderão ser
utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para a abertura de
créditos adicionais suplementares de dotaçÕes que se tenham se tornado
insuficiente.

Art.50. A elaboração e a aprovação do Projeto da Ler Orçamentária
de 2019, e a execuçáo dos orçamentos fiscal e da seguridade social
integrantes da respectiva Lei serâo orientadas para:

| - Atingir as metas fiscais relativas a receitas, despesas, resultados
primário e nominal e montante da dívida pública estabelecidas no
Anexo ldesta Lei, conforme previsto nos §§ 1o e20,do art.40, da Lei
Complementar Federal no 101/00;

ll - Evidenciar a responsabilid ade da gestão fiscal, compreendendo
uma ação planejada e transparente, mediante o acesso público às
informaçÕes relativas ao orçamento anual, inclusive por meios
eletrônicos e através da realizaçáo de audiências ou consultas
públicas;

lll - aumentar a eficiência na utilização dos recursos públicos
disponíveis e elevar a eficácia dos programas por eles financiados;

lV - Garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos
fiscais capazes de afetar as contas públicas.

CAPiTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCíCIO DE 2019

Art. 60. Constituem prioridades da Administração Pública Municipal:
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- ESTADO DE MINAS GERAIS _
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| - As Despesas Fixas Obrigatórias;

ll - As Outras Despesas Fixas;

lll - Outras Açôes Prioritárias.

§1o. As prioridades definidas neste artigo poderão ser revistas por
ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, tendo em vista o
comportamento das receitas e despesas municipais, a definição das
transferências constitucionais constantes das propostas orçamentárias da
Uniâo e do Estado e, principalmente, a revisão do Plano Plurianual para o
período 2018/2021.

§2o. Com relação às prioridades estabelecidas neste artigo,
observar-se-á, ainda, o segulnte:

l- Terão precedência na alocação dos recursos no Pro.jeto e na Lei
Orçamentária de 20'19, e na sua execução, não se constituindo,
todavia, em limitação à programação da despesa;

ll - Em caso de necessidade de limitação de empenho e movimentação
financeira, os órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal deverão ressalvar, sempre que possível, as açÕes que
constituam metas e prioridades estabelecidas nos termos deste
artigo.

§3o. O Poder Executivo justificará, na Mensagem que encaminhar a
Proposta Orçamentária, a eventual impossibilidade técnica ou legal de
execução de despesas definidas no Anexo de Metas e Prioridades.

CAPITULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICíPIO

SEÇÃO I
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DAS DIRETRIZES BÁSICAS

Art. 70. As prioridades definidas no aftigo anterior buscarão atingir
os segu intes objetivos estratégicos.

| - Desenvolvimento municipal integrado,

ll - Melhoria da qualidade de vida;

lll - promoção da cidadania e da integração social;

lV - Desenvolvimento da gestão pública gerencial,

V - Ação legislativa.

Art. 80, A elaboração e execução do orçamento para o exercício de
2018 deverão nortear-se pelas seguintes diretrizes básicas:

l- Equilíbrio das contas públicas municipais;

ll - Transparência na definiçáo e na gestão dos orÇamentos municipais;

lll - respeito ao princÍpio orçamentário da programação;

lV - Austeridade na utilização e otimização dos recursos públicos;

V - Obtenção de nÍveis satisfatórios de arrecadação tributária
municipal.

Subseção I

Do Equilibrio das Contas Públicas Municipais

Art.90. Para obtenção do equilíbrio das contas públicas municipais,
exigido pela Lei Complementar no 10'1/2000, serão adotadas, dentÍe outras, as
medidas e os procedimentos indicados nesta Subseção.

Art. 10. As estimativas de receitas serão feitas com a observância
estrita das normas técnicas e legais e considerando os efeitos das alteraçÕes
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da legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou
de qualquer outro fator relevante.

Art. 11. As estimativas das despesas, além dos aspectos
considerados no artigo anterior, deverão adotar metodologia de cálculo
compatível com a legislação, aplicável, considerando o seu comportamento em
anos anteriores e os efeitos decorrentes das decisões judiciais.

Art. 12. Para fins de controle de custos dos produtos realizados e de
avaliaçáo dos resultados dos programas implementados deverâo ser
aprimorados os processos de contabilização de custos diretos e indiretos dos
produtos e desenvolvidos métodos e sistemas de informação que viabilizem a
aferição dos resultados pretendidos.

Art. 13. Nenhuma despesa poderá ser criada ou ampliada sem a
necessária e objetiva indicação de recursos para a sua execução.

Art. 14. A geração e o processamento da despesa pública
obedecerão aos seguintes requisitos:

a) Adequaçáo orçamentária;
b) Obediência ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

c) lmputação a sua correta classificação orçamentária;

Parágrafo único. Para efeito desta Lei compreende-se como:

a) Adequação orçamentária, a existência de previsão, na Lei
Orçamentária, de dotação adequada, em montante suficiente,
para acorrer à despesa;

b) Obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação e
indicação de existência de saldo financeiro suficiente no
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado por
decreto do prefeito Municipal.

c) lmputação a correta classificação orçamentária, com indicação
adequada da despesa em termos de ação própria (projeto,
atividade) e sua necessária apropriação quanto à função,
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subfunÇão, programa, grupo, modalidade e elemento de despesa
e fonte de recurso.

Subseção ll

Da Transparência na Definição e na Gestão dos Orçamentos
Mu n ic ipais

Art. 15. A transparência na definição e na gestâo dos orçamentos
municipais, também exigida pela Lei Complementar n'10í/2000, será buscada
mediante a adoção dos procedimentos indicados na própria Lei Complementar
no 101, sobretudo aqueles relacionados com o incentivo à participação popular
e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e
discussão da Lei Orçamentária.

Subseção lll

Do Respeito ao Princípio Orçamentário da Programação.

Art. 16. A Lei Orçamentária Anual guardará estrita compatibilidade
com o Plano Plurianual 201812021 , sendo vedada a apropriaÇão de recursos a
açÕes (projetos e atividades) não incluídos nele ou em suas alteraçôes e
revisÕes.

Subseção lV

Da Austeridade na Utilização e Otimização dos Recursos Públicos

Art. 17. A manutenção do nível das atividades terá prioridade sobre
açÕes que visem à sua expansão.

Art. 18. Os projetos e atividades de prestação de serviços básicos
em execução prevalecerâo sobre quaisquer outras espécies de ação.

Art. 19. Serão reduzidas ao nível do estritamente indispensável às
dotaçôes para a aquisição de mobiliário e equipamentos destinados as
atividades-meio da Administração Pública Municipal.
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Art. 20. As despesas de custeio administrativo e operacional,
excetuando-se pessoal e encargos, não terão aumento superior à variaçâo
equivalente ao índice de atualização de preços aplicável, salvo quando
decorrente de expansão patrimonial, incremento físico de serviços prestados a
comunidade ou novas atribuiçÕes definidas no exercício de 2018 ou no
decorrer de 2019.

Art. 21. Somente serão incluidas na Lei Orçamentária, e em sêus
créditos adicionais dotaÇÕes a título de subvençÕes sociais, contribuiçôes ou
auxÍlio, se destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos que prestam
atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação
ou prestação serviços culturais, ficando o pagamento dessas despesas
condicionado ao cumprimento de exigências legais, inclusive, e principalmente,
a constante do art.26, da Lei Complementar n.o 10112000.

Art. 22. As receitas próprias dos órgãos que integram a
Administração Direta, Fundos, Autarquias e Fundaçôes, somente poderão ser
programadas para atender despesas com novos lnvestimentos e jnversÕes
financeiras depois de terem sido atendidas, integralmente, suas necessidades
relativas às Despesas Fixas Obrigatórias e Outras Despesas Fixas.

Subseção V

Da Obtenção de Níveis Satisfatórios de Arrecadação Tributária
Municipal

Art. 23. A Administração Municipal adotará, de modo permanenie,
medidas que visem ao constante incremento da receita municipal,
especialmente quanto a:

a) Melhoria da eficiência do aparelho fiscal do Município;
b) Combate à evasão e à sonegação fiscal;
c) Cobrança da dívida ativa municipal.

SubsêÇão Vl

Outras Diretrizes, Procedimentos e Orientaçôes
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Parágrafo único - Na elaboração
Vereadores, obedecerá também aos
economicidade e razoabilidade, e, no que
definidas na Seção l, Capítulo lV, desta Lei.

de sua proposta, a Câmara de
princípios constitucionais da
couber, às Diretrizes Básicas

Art. 27. A proposta Orçamentária da Câmara Municipal deverá ser
encaminhada ao Poder Executivo Municipal até o dia 31 de .julho,
exclusivamente para efeito de sua consolidação na proposta de orçamento do
Municipio, não cabendo qualquer tipo de análise ou apreciaçáo de seus
aspectos de mérito e conteúdo, atendidos os princípios constitucionais e da Lei
Orgânica Municipal, estabelecidos para tal fim.

Parágrafo único - Para cumprimento das disposiçÕes da Lei
Orgânica Municipal e da Constituição Federal, os recursos devidos à Câmara
de Vereadores deverão ser repassados àquela Casa Legislativa até o vigésimo
dia de cada mês.

sEÇÃo ilr

DAS DTRETRTZES ESPECíFTCAS DO ORÇAMENTO DA SEGURTDADE
SOCIAL

Art. 28. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as
dotaçÕes destinadas às áreas de saúde, previdência e assistência social,
abrangendo os recursos provenientes das entidades que, por sua natureza
devam integrá-lo.

Art. 29. Os recursos do Orçamento da Seguridade Social
compreenderâo:

| - Recursos originários dos orçamentos do Município, transferência de
recursos do Estado de Minas Gerais e da União pela execução
descentralizada das açôes de saúde, e dos convênios firmados com
órgãos e entidades que tenham como objetivos a assistência e
previdência social;
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ll - Receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram
exclusivamente o Orçamento de Seguridade Social.

Art.30. O Municipio aplicará em ações e serviços públicos de saúde
os recursos mínimos previstos pela Emenda Constitucional n,o 29, de 13 de
setembro de 2000.

CAPíTULO V

DAS DISPOSIÇÓES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA

Art. 31. As alteraçÕes na legislação tributária municipal poderão
inclu ir:

| - Revisão das taxas pelo poder de polícia e prestação de serviços;

ll - Adaptação E ajustamento da legislação tributária municipal;

lll - revisão, simpliflcação e modernização da legislação tributária
municipal;

lV - Aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos
tributários;

V - AperÍeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e
arrecadação dos tributos,

Vl - instituiçáo e regulamentação de todos os tributos de competência
do Município, em especial a contribuição de melhoria.

§ 1o. Os recursos decorrentes de eventuais alterações dentre as
previstas neste artigo serão incorporados aos respectivos orçamentos
mediante a abertura de créditos adicionais, no decorrer do exercício
subsequente, se aprovadas às alteraçÕes após o encaminhamento da Proposta
Orçamentária, observada a legislação aplicável, em especial o que dispÕe o
Titulo V, da Lei 4 320164.
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§ 20. Na hipótese
legislação tributária municipal,
Pro1eto de Lei no prazo de até
exercício financeiro.

de necessidade de promoveÍ alteração na
o Poder Executivo encaminhará o respectivo
90 (noventa) dias antes do encerramento do

§ 3".A Câmara Municípal apreciará as matérias que lhe sejam
encaminhadas até o encerramento do segundo período Legislativo, a fim de
permitir a sua vigência no exercício subsequente, em obediência ao princípio
da anterioridade.

Art. 32. O Poder Executivo considerará na estimativa da receita
oÍçamentária as medidas que venham a ser adotadas para a expansão da
arrecadação tributária municipal, e, na hipótese de alteração na legislação
tríbutária, apenas as estimativas decorrentes das leis que hajam sido
aprovadas até a remessa da Proposta de Orçamento Anual.

Parágrafo único. A mensagem que encaminhar o pro.jeto de lei de
alteração da legislação tributária discriminará e quantificará os recursos
esperados em decorrência da alteração proposta.

CAP|TULO VI

DISPOSIçÔES RELATIVAS A DiVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art, 33. A atualização monetária .do principal da dívida, para
amortização de 2019, obedecerá à variação do lndice de Preço ao consumidor
ampliado - IPCA, do IBGE.

Art. 34. As despesas com serviço da divida do Município, exceto
mobiliária, deveráo considerar apenas as operaçÕes contratadas e as
prioridades estabelecidas, bem assim as autorizaçóes concedidas, até a data
do encaminhamento da proposta de Lei Orçamentária,

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÔES RELATIVAS À POIÍTICA E AS DESPESAS DE
PESSOAL
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Art.35. No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal,
ativo e inatavo, dos Poderes Legislativo, Executivo, Autarquias e FundaçÕes
Municipais observarão os limites estabelecidos na forma da Lei Complementar.

Art. 36. No exercício de 2019, observado o disposto no art. 169 da
Constituição, poderão ser admitidos servidores se:

| - Existirem cargos vagos a preencher;

ll - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento
da despesa,

lll - for observado o limite previsto no artigo anterior.

Art. 37. Os projetos de lei sobre transformação de cargos, bem
como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais,
no âmblto do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações
do Serviço Municipal de Recursos Humanos e Orçamento.

Parágrafo único. O órgão próprio do Poder Legislativo do Município
assumirá, no âmbito de sua competência, as atribuiÇões necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 38. As despesas com pessoal e encargos sociais, em cada
Poder, serão estimadas, para o exercício de 2019, com base nas despesas
executadas no mês de lulho de 2018, observados, além da legislação
pertinente em vigor, os limites definidos no Anexo de Metas Fiscais integrantes
desta Lei.

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento
de remuneraÇão, a criação de cargos e alteraçÕes de estrutura de cargos pelos
órgãos e entidades da administração direta, autarquias, fundaçÕes, só poderão
ser efetivadas se houver prévia dotaçáo orçamentária, suficiente para atender
às projeçÕes dos respectivos gastos até o final do exercicio, obedecido o limite
fixado no "caput" deste artigo e as demais disposiçÕes da Lei Complementar no
'101, de 04 de maio de 2000.
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CAPíTULO VIII

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Seção I

Da Proposta Orçamentária

Art. 39. A Proposta Orçamentária será encaminhada à Câmara de
Vereadores no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal, ou, na hipótese
de omissão da Lei Orgânica, no prazo definido na Constituição Federal, e
constará de:

l- Mensagem

ll - Proleto de Lei Orçamentária Anual

lll - lnformaçÕes Complementares

§ 1". A Mensagem conterá a exposição da situação econômico-
financeira e socioeconômica do Municipio, da politica econômico-financeira
adotada e a.justificação da receita e a despesa.

§ 2".O Projeto de Lei Orçamentária Anual será elaborado com o
conteúdo definido na Subseção ll, da SeÇão ll, deste Capítulo.

§ 3o.O Anexo de lnformaçôes Complementares incluirá, dentre
outros, os documentos e as informaçÕes relacionadas nos artigos desta Lei.

§ 4'. Apreciado pela Câmara Municipal no prazo legalmente
estabelecido será devolvido para sançáo do Prefeito apenas o Projeto de Lei
Orçamentária Anual.

Seção ll

Do Projeto de Lei Orçamentária Anual

Subseção I

Das C lassificações e Definições
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Art. 40. Os orçamentos municipais serão elaborados ê executados
com a utilização das seguintes classificaçÕes da despesa:

l- C lassificação lnstituciona I

ll - C lassificação Funcional

lll - Classificação por Programas

lV - Classificação por Natureza da Despesa

V - Classificação da Despesa por Fontes de Recursos

§ 1.'. A classificação institucional compreende os Poderes,

AÍt. 41. A receita municipal obedecerá

l. Classif icação da Receita por sua
leg islação federal.

ll. Classificação lnstitucional da Receita.

às seguintes classificaçÕes:

Natureza, estabelecida em

Secretarias, Orgãos, Entidades e Unidades Orçamentárias e Gestoras do
Município.

§ 2'.4 classificação funcional apropriará o gasto público por
Funçôes e SubfunçÕes e obedecerá à legislaçâo Íederal.

§ 3".4 classificação por programas deverá ser atualizada em
decorrência de alteraçÕes do Plano Plurranual, onde se encontra definida.

§"4'. A classificaçáo por natureza da despesa, estabelecida e
atualizada em legislação federal, apropriará o gasto público por Grupos,
Modalidades e Elementos da Despesa.

§ 5'. A classificação da despesa por fontes de recursos identificará
as fontes dos recursos necessários e adequados para a execução das ações e
programas definidos na lei orçamentária, e poderá ser atualizada por ocasião
da elaboração da Proposta Orçamentária.
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lll. Classificação por Fonte ou lndicador de Uso.

Arl. 42. Para efeito de elaboração e execução orçamentária são
adotadas, na forma da legislação vigente, as seguintes definiçÕes e conceitos:

l- Função, o maior nível de agregação das diversas áreas de
despesas que competem ao setor público,

ll - Subfunção, uma partiçáo da função, visando a agregar
determinado subconjunto da despesa do setor público,

lll - Programa, um instrumento de organização da ação governamental
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

lV - 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 necessárro à manutenÇão da ação de governo,

V - Projeto, um instrumento de programaÇão para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operaçôes, Iimitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a
expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

Vl - Unidade Orçamentária, na forma da Lei no 4.320164, "o
agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou
repartiÇão a que serão consignadas dotaÇÕes próprias";

Vll - Unidade Gestora, a unidade administrativa responsável pela
administração dos créditos orçamentários, entendida esta
administração como a competência e atribuição para processar a

despesa orçada, nos seus estágios de Empenhamento, Liquidação e
Paga mento.

§í 
o. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os

seus objetivos, sob a forma de atividades e pÍojetos, especificando os
respectivos valores e as unidades orÇamentárias responsáveis pela sua
execução.
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§2'. Cada atividade
subfunção às quais se vinculam.
do Planejamento, Orçamento
alteraçoes.

e cada projeto identificarão a função e a
em conformidade com a Portaria do Ministério
e Gestão, no 42, de 14 04 1999, e suas

§3'. As categorias
identificadas no pro1eto de lei
e operaçÕes especiais.

de programação de que trata esta Lei serão
orçamentária por programas, atividades, projetos

Subseção ll

Do Conteúdo e Forma da Lei Orçamentária

Art. 43. A lei orçamentária
ConstituiÇão Federal, da Lei no 4.320164.
desta Lei de Drretrizes Orçamentárias
modelo adotado pela União.

anual obedecerá à orientação da
da Lei Complementar no 10'1/2000 e
e guardará compatibilidade com o

A,rt. 44. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

l- O Orçamento Fiscal;

ll - O Orçamento da Seguridade Social.

§1o. Os orçamentos evidenciarão obrigatoriamente os
Trabalho dos orgáos e das entidades que integram a estrutura
do MunicÍpio.

Programas de
organizacional

§2o. Os Programas de Trabalho, a que se refere o parágrafo
anterior, demonstrarão, por estrutura funcional e programática da despesa, as
aplicações agregadas em AçÕes (Proletos, Atividades e OperaÇÕes Especiais),
apropriando-se os respectivos custos a nível de Grupo de Despesa e
Modalidade de Aplicação, na forma definida na legislação federal pertinente.
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Art.45. A lei orçamentária anual será constituida de:

| - Texto de lei,

ll - Anexo relativo ao Orçamento Fiscal, discriminando sua receita e
sua despesa, está sob a forma de Programa de Trabalho dos órgãos
e entidades envolvidos;

lll - anexo relativo ao Orçamento da Seguridade Social, discriminando
sua receita e despesa, esta sob a forma de Programas de Trabalho
dos órgãos e entidades envolvidos,

Art. 46. lntegrarão a lei orçamentária, em anexo específico, dentre
outros, os seguintes Demonstrativos.

I. DEIVONSTRATIVOS CONSOLI DADOS:
1.1 Demonstrativos da Lei 4.320164

a) Programa de Trabalho Consolidado;

b) Sumário geral da receita por fonte e da despesa por função;
c) Demonstrativo da receita e despesa por categorias

econômicas;
d) Demonstrativo da Despesa por Funções e Vínculos;
e) Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções;

1.2 Outros Demonstrativos Consolidados.

a) Despesa por Orgãos;

b) Despesa por Grupos de Despesa,
c)Despesa por F unçóes
d) Despesa por Subfu nçÕes,
e) Despesa por Modalidade de Aplicação,

f) Despesa por Fontes de Recursos;

II. OUTROS DEMONSTRATIVOS:

a) Obrigaçoes Legais e Constitucionais;
. Câmara Municipal;
. Gastos com Pessoal e Encargos Sociais;

Rua Araçuai, s/n Centro Telefax: (33) 3738-1123 I 1228 CEP:
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. Educação,

. Saúde;
b) Anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Parágrafo único. Acompanharão o Projeto de Lei Orçamentária
demonstrativo por categoria de programação dos recursos destinados à
manutenÇão e desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o
cumprimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

Atl. 47. A lei orçamentária anual compreenderá todas as receitas
despesas, quaisquer que sejam as suas origens e destinaÇão.

§1'. Não se consideram para os fins deste artigo as operaÇÕes de
crédrto por antecipação de receita e outras entradas compensatórias no ativo e
passivo fina nceiros.

§2o. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orÇamento
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduçÕes.

§3o. Os recursos provenientes de convênios, consórcios e contratos
de qualquer natureza serão obrigatoriamente incluidos na lei orçamentária.

§4o. Os Fundos Municipais, legalmente instituidos, integrarão os
Orçamentos de seus órgãos ou entidades gestoras, em Untdades
Orçamentárias específicas;

Art. 48. Além da observância das prioridades e metas fixadas na lei
de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e seus créditos adicionais
somente incluirão projetos novos se:

l- Houver compatibilidade com o Plano Plurianual;

ll - Tiverem sido contempladas as despesas de conservação do
patrimônio público;

lll - tiverem sido adequadamente contemplados os projetos em
andamento,
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lV - Houver viabilidade técnica, econômica e ambiental;

V - Os recursos alocados viabilizarem a conclusAo de uma etapa ou a
obtenção de uma unidade completa.

Parágrafo único. Para fins de aplicação do dlsposto no caput deste
artigo, serâo entend idos como:

I - Proletos em andamento aqueles que Já tenham sido regularmente
licitados, contratados e empenhados, neste ou em exercicios
anteriores e que não tenham sido concluidos;

ll - Despesas de conservação do patrimônio público aquelas relativas à
conservaÇão dos equipamentos públicos, utilizados na prestação de
serviços à comunidade, como aqueles necessários ao
desenvolvimento de açÕes relacionadas à saúde, educação,
seguranÇa, saneamento, ação social e urbanismo.

Art. 49. O Orçamento Fiscal conterá dotação global, sob a

denominação de Reserva de Contingência, não destinada especificamente à
determinação órgão, unidades orçamentárias, programa ou natureza de
despesa, que será utilizada como fonte compensatória para a abertura de
crédito adrcronais, na forma do art. 5o, lll, da Lei Complementar no 101, de 04
de maio de 2000.

Art. 50. O produto estimado de operaçÕes de crédito e de alienação
de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem
especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo de Íorma que possibilite ao
Poder Executivo realizá-las no exercÍcio.

Art. 51. O Orçamento Fiscal do Municipio abrangerá todas
receitas e despesas dos Poderes, seus fundos, Órgãos e entidades
administraÇão direta e indireta.

Art. 52. Para efeito de informação ao Poder Legislativo deverá ainda
constaÍ da proposta orçamentária a relação das leis autorizativas das

AS

da
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operaçÕes de crédito, incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, bem como a
identificação da respectiva alocação ao nível de categoria de programação;

Art. 53. Na apreclação pelo Poder Legislativo do projeto de lei
orçamentária anual, as emendas somente podem ser aprovadas caso:

l- Sejam compativeis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orça m entá rias,

ll - lndiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulaçâo de despesas, excluldos os que incidam
sobre.

a) DotaçÕes para pessoal e seus encargos;
b) Serviço da dÍvida.

lll - respeitem e preservem
Despesas Fixas, conforme

lV - Seiam relacionadas:

as Despesas Obrigatórias e as Outras
definido nesta Lei,

a) Com correção de erros ou omissôes; ou
b) Com os dispositrvos do texto do projeto de Lei.

§1o. As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

- No caso de incidirem sobre despesas com investimentos,
viabilidade econômica e técnica do proleto durante a vigência da
orça me ntária;

ll - No caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a
comprovaÇão de não inviabilização operacional da entidade ou
orgão cuja despesa é red uzida.

§2'. A correção de eTros ou omissÕes será justificada
circunstanciadamente e náo implicará a indicação de recursos para aumento
de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.

Art. 54. O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder
Legislativo para propor modificaçÕes no projeto de lei orçamentária enquanto

a
lei
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não iniciada na comissão técnica especifica a votação da parte cuja alteração
seja proposta.

Art. 55. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou
rejeição parcial do projeto de lei orçamentária, ficarem sem despesas
correspondentes poderão ser utilizados, mediante créditos especiais ou
suplementa res, com prévia aulorizaçAo legislativa.

§1'. Por motivo de interesse público é vêdada a rejeição integral do
pro.,eto de lei orçamentária.

§2o. No caso de re.jeição parcial do proleto de lei orçamentária, a lei
aprovada deverá prever os recursos mínimos necessários para o
funcionamento dos serviços públicos essenciais.

Seção lll

Do Detalhamento da Despesa

Art. 56. Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, 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.

§1o. Os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDDs deverão
discriminar, por elementos e fontes, os grupos de despesa aprovados para
cada categoria de programaÇão.

§2o. Os
Prefeito IVlun icipal,
Vereadores.

QDDs serão aprovados, no âmbito do Poder Executivo, pelo
e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de

§3o. Os QDDs podem ser alterados, no decurso do exercício
financeiro, para atender às necessidades de execuÇão orçamentária,
respeitados, sempre, os valores dos respectivos grupos de despesa,
estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente
abertos.
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d) Suplementaçâo de um Programa de Trabalho para Outro, com o
cuidado de não inviabilizar a Ação a ser parcialmente reduzida.

CAPITULO IX

DAS DTSPOStÇÔeS rrruarS

Art.66. AlteraçÕes necessárias para a adequação do disposto nesta
Lei poderão ser introduzidas, mediante proposta de iniciativa do Poder
Executivo, até a data de remessa do Projeto de Lei Orçamentária para exame
pela Câmara Municipal.

Art. 67. A meta de superávit primário a que se refere o Capítulo ll
desta Lei pode ser reduzida em face da realização dos investimentos
prioritários de que trata o Capítulo lll desta Lei.

Art. 68. No caso de haver necessidade de limitação de empenho
das dotaçÕes orçamentárias e da movimentação financeita pata atrngir as
metas Íiscais previstas, o procedimento será adotado de forma proporcional ao
montante dos recursos alocados para o atendimento das despesas em "outras
despesas correntes", "investimentos" e "inversÕes financeiras" de cada Poder,
preservando-se, necessariamente, as Despesas Fixas Obrigatórias e as Outras
Despesas Fixas, definidas como prioritárias nesta Lei sendo adotadas as
medrdas estabelecidas no art. 90 e seus parágrafos, da Lei Complementar no

101 de 04 de maio de 2000.

Art. 69. Para efeito do que dispoe o art. 16, § 3" da Lei
Complementar n' 101/2000, entende-se como despesa irrelevante aquela cujo
valor não ultrapasse os limites para obras e serviços estabelecidos no art. 23
da lei Federal n.o 8.666/93 e suas alteraçÕes.

Art. 70. Na hipótese de o Proleto de Lei Orçamentária não ser
aprovado e promulgado até 31 de dezembro deste exercício, ficam os Poderes
Executivo e Legislativo, até a promulgação da respectiva Lei, autorizados a,

exclusivamente:
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a) Executar as despesas de custeio administrativo até o limite de
1112 (um doze avos) da proposta orçamentária;

b) Utilizar-se dos recursos necessários para saldar parcelas das
d ívrdas vencidas;

c) Efetuar despesas com pessoal, conforme os valores previstos na
proposta orçamentária;

d) Realizar despesas relativas a parcelas ou contrapartidas de
convênios, conforme estabelecido em contrato para o exercício;

e) Realizar despesas de investimentos resultantes de contratos
firmados nos exercícios anteriores.

Art. 71. Revogadas as disposiçÕes com contrário, esta Lei entrará
em vigor na data de sua publicação.

Fra ncisco Bad a ró - M G, em 25 de ju n ho 201 B.
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t,r R€ê!çes, HoéÉdágêrs e tkÍnsragG

carÍrlrçà ê rcú .MqhovgMrEüÀ e Assai+t6 de M@íis e Cdsâs6

ASSÉSSORIA & TECNOLOGIA - Tel : {3ll 102?-25521 É'rail.: .ontato.Qconcejlogesraopubtica.com b.
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FRANCISCO BADARÔ
da Administração lviunicipal.

L)r!âo 0002 - Proc!radôr â cerit do ,úu. cipio

LririJde 000r . ptu.!r..loÍ a Â.rj!nta

Pro§írnr.i 000:l A!u.ça. da Ordcm Ju.idic. e Deíes. do t r.r.ss. do M! ci,riô

AJEÍlVO: n:r1, ! Ár..r|efro turd,.. e (ànrC, ileí r.,!i rr,êr.r. r".r:al,n.n.1

DêsúiÉo

Ma.uterçãô Alw dâds da Asse*"o L,"ia., 
" 
proua:*,

Precatôrix e CumpÍlô€.lo d. Sele.Fs JLdÉiuis

AS§ÊS5OÊlÂ & TECNOLOGTÁ - Iet.I 133) 3022i552; Énrail.: conli:l.r(Ocorrcettoqes.aopurrtr..r (-o,rr.lr.
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O.gâo: 0003 - SêcÍetzíiá de ÂdministÍasão e Fiôanças

U.idadêr 0001 - Divisào da ReuMs Humãnô3

Pôg6m: 0025 - cê51& linân@i6. conrãhit ê d. @ntrclc d6 Açó€s dê 9ovfio

BJETIVO; oesenvorvêr &G .lellãdas qú vêeú ô âú,nênlo d. âiiêcad{êo a eí(d!6 dô Égsrrc cerabl do cmrrob e r,a tra.s@renc'â d. âdn,nisrrôcão

FRANCISCO BADARO

MINAS GERAIS

UG] PREFEIIURA VIUNICIPAL DE
Demonstrativo das Metas e Prioridades

Pá!ina 4 de 19

FRANCISCO BADARÓ
da Âdministração Mu n icipal.
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!15 S4iF6 A(,..n6l rarr6 .r] 0.16íl a"aro ae Ceàre t-rmarcs

Qontr o/Form. P^SEP Pármoio Sd Plb

)EqlaE: 0026 - C.ntnhuição pEüd.nciâ e ãsisten.iâa s@ido6 At,vos€ iníircs

IJETIVO PÍeslêÍ áss/sl€rcÉ re sêMddes ativos e mtvos e nrênte/ cútrtaÉG úevasci.rbs

P.deÍ6 de lMrwc e PensdBlas

M.núd{lo d.5 Obí gaÇes Pr€vderé. €5 e 5@66

hidad.: 0«n - sediÇo. Ádminisanivos da se@ràíia

'rc9ê@r 0016 - Apôlo Administôtivo ê CôôÍdêhaçà dos Trábâlhos GeÉls

UETIVO: AEtu Adnm§íãlío ê Cdndêrãção dc Irábdrc G6âÉ

119

)20

l2í

m

atnóàl€§ adíniúrÍai6 da s@elaÍiá (b adniÉlrâçto e FiEtas

Mainsçào Arúija@ da Jdra do SsvÇo Mtã

C@vàro côm OÍgáô dê SêgLrá.Çá Plblicê

ltue§tmúro fi EqFrnaro d S6rêrab dê rdnbrÍaçào e FiÉ{ô

rcg6tur 0025 . G€srào finãneits| conrêbil e d..onrole d4 Â9ó6 d€ gowmo

JETlvo: oe*IDolvd a:G ílegraês qlE visd o amano da ar6alca , a d.sE6 ô Íégrslro dÍaôa, do @{íde e da trôpâÍercb (!, ádnÍEtraâo

22 EE S/Pa E ipresl nros e Par.êlãs de ONÉa

Àmdizáçáo dê Enrp.6tm6 e Paceras d. Oivd6

''dàde'000r 
- Depâíámenro de T/íbLlaÇáô ê Arêaoáçao

oq€@: 0025 - Ge.ráô íin44iá, @ntãbil e d. @ntrcte dd Â4ó6 d€ 90!60

'ETIVO: Desenvdvd ..es .r€!ràd.s qw vrsem o aumeôrô da óí€cádâô& a êÍa€rE€ do r€g'sr.o cônr.ril. do cMrrôte € da lrárspãrencê dê dm.strâc.o

contâtoOconceitogestôopublrcâ.com brli . -. ÀSSESSORIa& TECNOLOGIA-relr(33) 3022-255:: Ên1ail
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FRANCISCO BAOARÓ
da Ad ministraçáo Mun icipal.

xD3

t006

M-uençà artu'dale <,G s*bc õe t6dih

Míúd{à 4r arwiradB dc ssrçc óê t,.tração

Êq{pámd6 pda 6 S*ac & resúab

Eaumhenós Ér. os Setubos dÊ Íírr,1êÇéo

Unidãd€: 0004 - oêpâíámenlo dê côóprãs e LicirãÉ.

PDgln@: @25 - G6ttu fina.ei6, @ntãbit c d.6ntret€ dás Áçôês dô 9ov6o
aJÊÍlvo: o*e'|'ctuá .* nleq,adrs ai2 vis6n o hedo da ar6ád&a , a eí€6'"€ .,o Íegislíc @râba, ô cdnÍoe ê dâ kôprercÉ dá admúôrÍ&@

a2s Aleidlde do ocp.nanrênlo de Cônrpras e Lailáçzo

EqurÉmenros e Moljtorús pârá Depan.ôênlod€ CoírFás e LEíaÇao

lnidád6: 0oo5 - Depariârenro dê c.ntôbilidadê

'rc§'fu: oo2s - GesIáo Íinrneira, conrabit ê dê @nrmrê das &ó6 dê gowmô

lEÍlvoi oese',vs á,* ilesíâdõ qE v6eô o ú6to dâ arera& . a eíaÊEi. (k!.êgôúo úrâhl dr coír.o€ e da rransp€íGê da adn*rr&@

t26

)03

[/a.úmçãô Arrr,ánr ríc s€ry ç6 de côíláb,]dãde

EquÉmato Mátêàd permzrc.re paâ G SúrçG dc C6ráb dade

ó96ru: 9999 . Rêswà de@trrigmqa

JErlvo: Resea ír úl§ària pãâ túúÍa e ednud r@silads de cúpíinâno de otÍ{6çào

'. ASSESSORIA E, TECNOLOG|A,TeI: (33) lO22-2S52I E,na,t conrato.i,concerrogrsraopublica.com t)í
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P.rat l]ê L: .j. ]r
FRANCISCO 8ADARO

da Administração Mu n jcipal.MINAS GERAIS

O.gão: 0004 , Controle lnrerno

un dôde: 0001 co üotadorir Gêri

Proq.ãnra: 0003. Aruaçn. da Odô.j.rundLca. O.ícs, d. nreress. d. Mu. cipiô

BJEÍ VO Ma ie,. Âret,renr. Irrr ! e aond! rjeÍnc iis artuê4.i p,r+,tfu,s

427

^ttu'dadcs.trs 
setuÇc da Coróê tnleÍ.o MunEpat

Aqu,sçãôdc Equpame.tos e Ulere tiG p:ra c Serytr/À dê CúrrcadoÍ a

'I As§ISSOR]A& TECNOLa§IA- Itl I i3l) 302::aS2 Éjlrrrt. .crx3toiorcon.ericgestaopubtrca.cr,1.br
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lrgão: 0005 - Secretaria Municipal de Educação, Cult!ra, Esporte ê L2zer

É'dr. 0001 - Adr'n.\rr,,v1o c supêry'\ao ooorgogid

rroqíama: 0009 ' Progíamâ d. rn@rtivo dê A.ess. ao Ensi o Supe.ioÍ

!€TIVO: lrc4trya, G J@s§ de rea Conrunda.,e o Acesso ã úrâ Unwgsilade

MêNiençãodo Programa Mlni.'palde lnc..iNode Acesso âo E.sm Sup.rd

rbg.:ru: 0010. dni.isr,âçjô dâ €du€ção ê do Sisr@ d€ Oe$.wtú'dto do Eôsino

UETIvO: Adnrnslraçéodr Eduêáçãô e do Sst€ma de Desetud!'máto dô Ênsino

n8

)2J

r30

)31

Oú€.ç@5 Prdile@t§ d. AdniBtÍaçio da S6Ídaia <,e E(l.àção

Marure.Çàô e FsEonadrolÍo das ArN dâdes óê AdminslÍdçe d. SeretarÉ de Edúâç&

P,@6nG.,e Servddes Ap6edados e Pnrcenslõ d. Área da EdlcãÇão

Maiúré.Çà rr, P.og@á M@pd de MeÍeÍúa EsdáÍ

Equoádrânôs e Marerid Pernia.e.le para é S&Íqâna rúunÉ pâ de Edcaçào

ograrur 0012. Edúcação de Jovús ê Ad!ttos. Ensino Éspei.l

35

Manúoçôô e Furúarú{o d6 ArNildês do EJA€dKaÇê. de Jd4 e Ad![6

Marrísção e FftÚ@nqro <,âs ÁliuiLdos do Ecm EspecC

E.úp.r,sn6 e 
^4aràlã 

PeímaÍErÍe rraa Mê.uer§a rto ÉnsÍD EspecLa

.9ami OO14 - Prcsráôa Municipal d€ Eduêçáo tnr€Íd

TEIIVO: lôdêmd{a á Eú.âçlô de Tmpo tÍúeg.d 6 Escdá <,a Rdb <,e EEib Mftard fl R€me <,e Cdaboíaç& Múr@ F«bÍd de Eíátud

Fr.qrana Mlm pd de EnÉâçtr de Tempa lnre!.âl

idadê: (m2 - Ensitro títanrll

)gBmai 0011 . Uhive6àlização . Pbtuçào dâ Édueçào lnlãnlil

=ÍlVO:U&orsduaaEdúaçàoldallsCc@à'@(ÚoPhrúMúa'pddrÉdúaçãô.Ale'rdqú)aMdjC?tePÍeEs.rlâfsuaTor.aladeeAvãrçarooAredúdnoCÍdErrg.amedeÉMe'dadeOede.

::: - .. I ASSESSORIA& TECNOLOGIA-Iel:(3.!) 3022-2552 / E,nail. conlrloiii:conceitogestaopublicâ.co r-br
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FRANCiSCO BAOARÓ

da Administíação Mu n icipal.

1036

tr3a

r039

412

013

015

Mlrú€nçe do ProgÍ.ma & M€Íeú! Escolâr prã a EdrÇào r.ía.rr

Mdltdção e Fúrco@qro dE CJÉrEs MúaiFa

Ma,úerçàô e Fft@ôeÍÍo d6 Ardilades do E6ib Pré Escd&

Manúercão ê ReFãros en Undad€s dê Ersno lríanl l

AqNçà de Unídôes Escda6 paâ AlJ@ ê Ed.jcão rníann

^a6ça 
<1ê BÍdru€&s Rec.árG pda úidad6 de Ed.áçà lf,Íantr

AoL'sçêo dê Moolê c e l qL'c -enros oÍa Ur{ak oo E-srrc In rrr'

Co*lr!çà e Amd rçêo de Un dêdes pa6 Areídinento do En§ tu rnÍãnr r

^{r6ça 
dê Eqip6men6 e Másid PdmaEÍrte pda o@h6

Cdtsltuçáo de uôidadê Pró r.íãftá

CdsrtuÇ& de EspâÇos de Àlivldades Espdtiv* e Rereêlive

Aq6ae de MoÚriB ê EaÚmeílc pra Ffti,Údio da r,hilãle píô lnlàtE

'rc9Éma: 0012 €ducaÉo de Jóvêns e adullôs ê Ensino E3p6iãt

Aqrs(iô & Ma*'á Odáao e P€d.gó{ijo t*a Alio6 óo E6@ Es@id

nidadêi 0003. Ensino Fundà@ntál

69.fu: m13. Uni@lizâç5 ê Pomção dá En§no Fuôdftnrat

Unvc/sêlizar r EducnÇao Fuidâhenlald. lo e 9p A.o e C@sqúrcia com o Platu J.,r!.( pil dc Ê drÉaÇao. A LqrlenCo a Modêld.õc LJ. d6êrcÉ c M ul(6serÉd:

19

20

Mãniãçár e R€íÉÍ6 ê PÍÀlG & Íodá a R{b dê E$otas (r) EG,D FLídáír@td

Máturàiçà ê FuEixrâriento dN Ativilàõês ô EGltu Fúam.da

PÍogramâ ê OuaríEêçáo. C.pacilação e Fdração dê PÍolisskrnas da ÊdEêção

Aq6çào óe Marúid L]dátao e Peda{«;!

MànúB{à e Furcituôr€nloda ativnáes do Prog.âma M!rcFdde IraEpoí€ Escdã

CcrrúÇáo e AmÊi:rçâo de PredG Escdá,s dô E6im F!.dêmemd

Aqc(io de EqtaFÉíG e Mdãd PdmaBie pdá É*dB do Éciú Fúú.?,nedá

'idãde: 0005. D.pánaftnto d. cutúã

rg,ã@: 0007 - PEmçàô . eitàlizaçào d..!lturÀ do lurlsm . paünoniô histari6

ETIVO: t,eÍÍwa â p.úrl@ e dí6& dõ í16, a p.6*irb dc bs6 oIúá6 e d6 c6rm6 dúnrdãd.6 e krrAo <,a rÉt@ <rr m@Eio e @ia

....'.i ASSESSORIA&ÍECNOLOGIA-Tel-:(33) 3ü22-2552I En1âit :conlato0)co..eilogestaopub,icã.com,b.
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FRANCISCO BADARO

MINAS GERAIS
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pi.ro nir ll , i{r l

FRANCISCO BAÚARÓ
da Ádmin istração lúun icipal.

t05rl

05r

052

Setuços FlRlo Mun PálímmD tis1d.. ê Cu[úa e Swços Cdturais

AÊ]oe Âed?aie dê carnlvál e íesras civtcas € plplhíes

e . 
' 
dô MLa, 

'pa! 
oê i í-,.

servços adm'n'slÉlvc do Deparlãmàxo deculúra .,

ManúenÇão dás oltnês de A(ézsnato

Ma.urdrÇão de 4ent6 c![!Íâ. 
" 

ur",o"o* r,i,.'"".

lN6linlárô e Eq(pame.rG Para G seto46 de clnurâ

Jnidâde: 0006 - Depadamenlo de Espone € L&e.

tôgmmá: 0l]O3 - oessvotvimenro do tae. ê incêntivo a p.arica de esportés

iJETlVo Oesónvorvimaio e iGnrtó, efr carêrer cmrinú, do aeí e dá pré( câ de 6pon*.

155

66

PÍo!.ama de ãtBo e epoda amador

Mânu{enção ê càmgrs dê Íutebd e @idâdês espodryâs

lnvesrimslo e eqllprmentc pára.êúpos de fúetrle untadas 4Oríir'as

Co.sllt{&. anrpíação. a rerdmâs de Camíús de FúÊÕole Undades BlBlivô dete MuncipD

Ja assEssoRiÀ& IEC&cloclÂ-Ier (13) 3022-2552 r rnrsii : ronÍaro(iconcsiroge§laopuirrrcã.colJl rrr
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ÉRANCISCO BADARÓ '

da Ádmin istraçâo Mu n icipal.

)lgao: 0006 - Secrêta.iâ Municipâl de oesenv olv imento Social ê Or9. Comu.ilâíia

lnldadêr oool , oepaÁàm.õlo de De*nvôlvirento so.lal e Habitãçao

)@g.ãfu. 0004 - Açõ6dâ S6relúá Municipd dê Asist6cia Sociár e Hábnaç&

lJÉTIVO: Arrnzar o AlsÉidràno Sdi. no MunÉi0,o

157

É9

123

124

Oesoiçáo

Merd'çà dá Arúdâde da Assaslêíriá Sd'ál Muniipd

MãnLttrção do PÍogramá Bolsa Famil.

ObíqâÇóês Palíft* PÍrydúrit6

CdErtução (b Baheio o(hbii4 Pãâ F mÍ6 CasÍê Zm Rúd

C.Gltuçáo de BânheÍo oomicibÍ p.Ía Faôil6 Car6l6 dâ ZoÉ Llrbâ€

Egóm: «r05. Prcg.h. dêÀsistàrd. e PrcteÇào à Cdtrçá.ÂdolMre C.Énr.

J€TIVO: AI nr zaÍ ô Alendnrêítô SaÉl de CranÇ6 ê Jovere .o Mu.icio{

Êô D66êó

It' ._ _ s4ç6 @ aco,,illy'" _ __
nldâdê: 0m2 - Dê9arrtulo d€ PÉgtu Eso.dl

â0

ir

i3

i5

t5

6

Íog€má: 0004 . Âçôes dá SÉ/dànâ Muôi.ipar de As.isiêf,cia So.lât é t{àbirâçâo

,ETIVO : 
^l 

ined o AlsúiEÍo 56€l @ M@ipo

)gáma 0005. PE§Éru d. Âsisrência e Pbreçáo à Criâ^ç e Adot6@i€ Caênte

=TIVO: 
AIhE, o Alsúr.dro Sc'â de Ciarc6 e Joú6 m MuÉiDr)

seto çô6 <l1 cúvuêriá e Éúdecú€.lG d€ virc{ic de cíÉnÇás

MrirraÇào dõ Alúdade d, Cd§ltD Túd,

Mãnuúção d. F!.Éo Mlnic pd dã C.6nçá e do Ádor'&ole

setu!6 de cdrrérce e Fdld€.nóloêviftú6 J@6 e 
^dd6cel6

Maüslçã d§ BeneliciE EvqÍúÊ

Equi. e Mêl Pem Seíi;os de CoNvàcÉ e Fonâb.ôéíos de Virtlc Jovens e Ad,ésceils

Relo.na e Coísrçe de C66 Paa Csql6

PoQiâmá dc Ass6rêrcÉ e Póreçe à CrÉnçâ e Ad.:lêscêde Carentê

. Ás5rs\u{.a\ rlçNo o..,^ r", ,lJ r0lr2,.q. ,.,,. contalolirrconcariogestâopLr bllcô cotn lrí
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ihldadc 0003 . Fundo Municipãt de Àssisrência Soqat

'É9Bmâr 0004 . Ações dâ S*etaia Munlcipar de Assislôn.iâ Soctát ê Hâbiração

IJETIVO: AriIEa o atúúIaro s6iatm M@iÊo

lc6

167

168

169

)m

t27

t28

r30

P.€ram. óe SflÇ6 de Cmvivérc@ e F o..rermiê.r 6 deVircúos ao tdoso

ooácão de Már€íalpa.â CoGrtucà de Cõsns Para Cãê.r6

Auirir FúMd â Cêrêht6

Aúiro de 0@116 à Caar6

Mrúdtçáô 
^rÚrt* 

cRAsiPArF p ó m.h p'.g'hÀ stu§

Mán(ís!çlo & TGDSUAS

Equ'p eMit Perm eConlr Dara Manúr.'\áo dês AtpijCRAS/PA|F e d:nrê§ ÊÍo9ram6 S(êls

Equpz'íêdG MarúêÍrÇ& do Cdselhó Íd.hÍ

EAU' e Malstt Permáre.re para M.nlkinçào do PrqlÍâúa Adsã Famitú

Eqr,, e Marsd Pdmrsre rclst AS

@qE@r 0005. PregÍaE de A5si.t{.ia. PGt€çáo à CnánÇ. ÂdotMrê CaHrê

JETIVO: Arnrzar o AIdrdmãno Soc€lde CriarEâs e Jove6 no Mu..iro

Equpame.rôs OleÍsos Fra r- M C A € Fr.lranras 5@6

Í ASSESSORI^l rECl.i1)tÕGlA'Tel.i (3:) 30222§52/[nrail : contôto(d]col]csriogestêcpubtica co/n.br
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F!:{ANCISCO BADARÓ
da Administraçâo Municipal.

)lqão: 0007 , Secíêtaria À,hrnicipâl de Saúde

Jnidâde 0001 O€páÁãtrEnrô deAdaiôisú!ç2o d3Sãúde

)rc9nmã: 0027, Proôôçáo dos *diços dê sáúdÊ

IJETIVO: {lniversarzêr á ôrsrâ e amdê. ê qualxbde dos seruC6 de Ale,çáo FÍimár6 é Saude IAPS) co éníase m.çês de p/mô(ãô, prevençà e 6s,srêncE à saúde d. íâmiliâ

Manúâ!ão das arivila&s Admd6kâriv6 da scÍel&la Munc'pá de s.ún€072

0/3

032

MandeftÉo do Co6dho Municipal de Saüle

Oh§âçaca PÍdi&ftirús ô §aiÀ do6 Sdvçc de Salde

cmslruçád Amdiaç5o do Prêdo dâ Sdrerârá À4un,cÉ€rde Sôrjnc

,nidád.: 0002 - Fundo Municipâl de Saúd.

iDgÉmâ: 0024 - Poqramá de arençáo à saúde

IJ€ÍIVO: AnrdraÇão no âccso dz ale.ç& à sa'rde

Mânúcnçâo c Fumtra.iedo dr PÍ€Émâ Mú ciAâ ae AlenÇào a Sêúde

rc9Éru:0027, Prcm('ão dos seiço3 dê eúde

JEilvO:ú'Ú6rúaÍâdsiaeúCaaqu*adedcs@tGdeÂr«çãoPúúí6àSajde(APS).mêíÍe@áçô6deÊ@o9-.É.&erçãoe6sisrêír6àsr@daíntriâ

7A

3l

a2

37

r9

Aq6(ão de M€dcárEdo6 @ã oo4áo á PoÊra(áo crsíe

MâdIênçà e Furcomsro dâs arivilâ(k6 ó PÍogíãnâ Ms Médcôs prâ o ur6t

Manutêl!áÕ ê Rerlárc em Llnhad6 Básbê de sãúdo Muôcip.is

Maúe.çáô e Fwoíftrro d6 Arndêdês d6 t]Íil# &ási6 de Saride

Auilo6 e oqEriv6 à P@daaJo Caên.

Maüú{Êo € Flra:r}@edo d6 ÁrivilG óo t rârôrb Múaipd

Manteíção e Fm@me to d6 Atú.râi,6 d6 PÍcgrán16 Sâlde da FÍrirâ - PSF e PACS

Man!lê.çã. e FurcorânDnro dês Ativila<lcs do Prôsranla Sâúde êh Cs.

Mãnúençào e Furolámenrodo P..9.âm3 Municlpà de Trànspdl€ de D(sres

Áuriío F ílftero à Carentes ed Vúrld pÉrá TÍaloenlo de Sede Forá do Oonrcilo

lmdsn@taçe e Mtule.rç.n das Arivdades (rr SAMU

co.lrbuç@s parã oc sMEJE-cosórcir l.l€Ínuíicp.rdo sâUde do Med! Je{ulifhtrnÉ

Ma.úençee Furtrá,n€dô dG Sêtoços deAha e Medin Cdnpex'dd€

Âsiit lisL,ttA & TEC N OLOGIA - Tel.: {33) 3022r552 I Email.: col1 tato(Oconceit ogestaop u b Íica. cofi.b.
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FRANCISCO AADARÓ:
da Ádmin istração Municipal.

2!92

2096

l0:B

l1u

r035

]l]36

l]34

rrogEm!: 0023 - AIençàô Básica à Slude dá MuthaÍ

3JEÍlVO: l,4.lreÍaí ô âl..amexo êíÉcãlüalo a sãú.rr dá MltEí

ndarráçáo, Ma nénçào ê Fú.cÉnãmênro dá C^F,C€nlral de 
^b.sl6ime.(o 

Fâím&éurico e Ê5ímácta 8áscã

Marença e É@rtÉrenro rbê S*iFs de F6.rsap€ á Poorãçe

Mâ.llerçãoe Fffitumenro do Programa FamàÉê d€ Tcdos

Mânúê.çãô do ProgrMá de Conldo e EÍadbêçáo d€ OFças

Co6rÍuÇãô & Prédo p6Íâ o Fd'oi\amdo da CAF-C€d.d (t€ AtEsl€imàro Fímaéulin e Frnriicb BásiE

Aquslção de Equip@6los e Maleriàs Permamenl€s pa.a ê C.AÉ-CatÍar de Abástecimenlo Fârô&éLtico ê Faímâc. Básbâ

CoNrruÇà õe 0l Àedânia dé Sarde e Aí L,re

aqu6{à vdü6. Eq,pdmãÍo6 o rvlãrâd P6n,adê s.6 progr@À dá Sà'de

cotrslÍuÇão AmplaÇão e Reíormas d€ Uodadês Básré de Saúde

a.rÁ(d de vs(ur6 pad o ProgÍúa MlmFd úê Tr^porê de Prár6

a,lanú€nçáo e Funcio€m€íto de Arivil.dd rh ArenÇáo 8àsica à sau,. dá túúh*

,ogaru: ü)3o - Saúd. B!@l

IJEÍlVo: A nrdhoriá da q!â[dáde do âlírdimfllo nás e!úpes d€ sôü& b@rms€Íidss na Eskêr*b de sêúe d. íamirb

ll5 Maús{ão e Ffti,mêíYô dõ Areljades !h6 sú,çc de sê(ne Bucd

69ôro: 0032. Vlgllancia sltá.|.. ú sàúdo

J€ÍrvO: €sl.úúaçAo <,a vbilàrà Sanàú, (m éníe em ódrva õ oúçó6 de r.abdho é áatndxo G c@àcis e a.§ ciiâdá6 ú' múic'po

39

Descdçâo

Àiânúsrqtu e Ffti,hsro dâs Alivirad6 de vltiEia Saúâiá Múaipd

Manúe.ção e Fu.o@6enro dõ ÂlMdade de Vrgiêrcia Epdonrdo§6a

Aquis4a. de Veicub, EquFaenlo6 e Maleías Peínr@ré pálá Ma.úlerção d.s Alivdêd€s de V€/tá(ê S..íáriâ

Aq.istà de Eqi!Ísn6 e Mãeí€É PsmaEd6 p6râ Marênçiàô das Arriiâde§ rb vatã@ EpdânÉrógaa

!96ma: 0034. s.údê do lÍab.thador

IETIVO: Moirda 6 eiqr6 ib tÍàdho m mútipó. bqh llm gtuari a átdtão â saúle Í,o trádra(rl.

xi lnrpL açao ê Moniora,ndro dr Ácde.res.re Ír.a.rrb no MuMiOo

iP[Clirt,] AssESSoRIA& TÊcNoLoGrA - Ter.: (33) 30222552 / Email.: contaro(Qconc€itogeslaopurrtica.com !].
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Orgào: 0008 . Secretzria Àtunicipal de Obrás e Sêrv iços Urbanos

Unidrdé: 0001 .0êpárr.mênro dê Prolerôs e Ob6 Públic6

póql à:0017. Uô i3mo de Quál'dad. Pac I odô3

aJ€TrVo: Mdrs6 dc Sêld6 R6pdEneis É6 Obr6 ê Âlni9dês d6 5@ç6 P]ltlB e Fúdamard p6r'à o OíeÍeinglo ê Co.úçó6 Adeeádas p6Ía a Pe,Í;o.
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UG: PREFÊIIURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARó
Demonstrativo das Metas e Prioridades da Âdministração Municipâ1,

LDO 2019

Co.tsÍ({-. Rêldm6 e amdÉcÉo dê Piidc Púbr.c

Alivilaões Õa S@relaía de Obras e S@ Çôs Urb.6

Maüeíça dás 
^rrilá@s 

do§ cfrldi5 Mftpa6

Parlicpâção êm Csóícis P(dnos

Mannoiçàô e Fftitusnô dõ Alivilãdg dG Sd+É útft MúaírÊ

Manúençe e Fu.ci4me.tode Prâçés PaqG e Jardi.s de Vit§ Públcas lúu.aipôis

Marcnça e Fu,1(:IfrmeÍlo dãs ÂliviJal6 & I@es de C4laçàô.b siE de Í€bvsa

ú09

4@

1101

t'to2

1103

I05

043

045

a4

Maú0 çà e Fun.bMmonro úÁ Sctuç.s .le runrvr@ Puhri.. Mlnrr.r

,4lis{à d€ lm@e§ !6Ía â Se,etab de obrô e SwtG (}b6G

aqu§ção de EquiNmenlc e rúar€Í€l Fcdênenre rara a S*relar€ de ObÍe e SeryhG UÍbarE

CoNlíLrãô € Rdup..açào do 6deí as P w ais

aqÀçáo de Eqia€Ítt6 e Mâtqil peÍma8re pda Má@rú{à de Idrcs de Cap(aça ê Srr* de Í€lsvÉão

lryestmenl6 CoNlÍLrçà e AmdaÇào de Obías Púbic6 M!ícipaÉ de niÍatíú!.a

ltu6liÉn6. CcrÍuç- ê Raldmó €ín Pú16 e Mâá 9ú106 d6rê Municiprr

Aquisção de Equpâme.Í6 e Mare.id PemaMre pára Ma.úlenção do6 SeNtG UôaG MunicFas

CsElÍüção, Fldcímas e Aódi{à de P.açõ. Palqs e JaÍdaE dê v6 Pilrtõ M@ixrs

hidad6:0002- tLpãíffito de tinp@ Pibti€

regô@: 0o17. (rrbàn'sm dê ou.lldde P.Ê Todos

JEÍIVOi lúdhaia dG Selú6 R6Fúsávds Êdê Oúa e 
^reilâa€s 

d.6 Seto ÇG Pú1r.6 e Fundámênlal p*a o OÍereiaento de Cohdçôes AdequaLs pára a Popllação.

06 Manllençào e F!.c'@h6ro das Alerlál€s da Limíezá Públicâ MlnicE,

AquÀção de Eqrúent6 e MãlaÍÉl PdmaEre pía À4âríeÍçàó das Alilr.rad6 (,ã tmrEâ Prlú€ M@ipd

!a6ro: 0013 - Prôtécàô ao Melô Âmbienle

,EÍlVOr Oeseôvo[,€. o Crescmslo Susr€nra€r P.6êNarEoo Meú Amúâne

á. oesúiÉo

ilF:rç a,rto AS§ÉSSORIA& rÊC N OLOGIA 'rel.: (33i 1022i5s2 / Emàil.; conra(o(Oconceitosestâopublicâ.co.n.br
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3050

Âl[iidad€s da LÀiÉ lÊ Rêcrtâlen . ConrBBra!êm n€ ú\o

cústÍLÇâo e AmdiaÉô de AleÍo Santàrú Muôcipa

Aqúisçãr de Eaúipâms16 e rúaroÍE permam.le plra Mê.ljençe dâ UsiM de R€ cta§cm € C4Tp6lâgsr de Lúo

if3í:lf:l,i,i:l AS§ESSOATA& TEcItOLoGtA-Têt.: 133) 3,0221552 t E,nair.: conraro(rconcêiiogestâop!tltica.com.br



FRANCISCO BADA,RO

IVIINAS GERAIS

Orgáo: 0009 , Secreria Àtunicipál de Agricutrura, pécuáriá, ríhio Ambiente e Desenv. Uíbano

uG: pttEFErruRA rvruNrcrpAL DE FRANcrsco BAoARo 
Pásina 16del-e

Demonstrativo das Metas e Prioridades da Âdministração Municipal.
LDO 2019

Unidâdê;0001 - Ovlsao dê Esiad6

Poglãm 0015, t@.poÁêdêqoàt,dade â lodos

BJÉÍ|VO; OÍsl@ l.ffipoíte de qddade a l.õos r€bíánr6 do úunicip€

2108

1052

D53

Maro.çãr ú6 seívac M@'pais 
'le 

6lÉd6 e Í.dag@s

Aqus{a de vocüG e fu.qums Fesadõ

C..st.çàô nrahda 
'. 

Íeioínrâ d. estradás e rodaq€ns

tinidâds: 0002, Oepâr1ômntô de Agncutru.â e p6uá â

ercSÉmà: 0013 - PÉtaÇão ao Meio Àmbienre

3JÉTIVO: Dêsetuolvd oC,esô'meDlo SusrenrávÉ PrdctuaMo rúeó Amhenle

M&rrsÍ.tu e f m@múrô úJ vtueío do Mudas Mútçrr

AqL6qào de Eq!'pêmenr6 . ,úar€. ar Pernram.t€ lrârá oVvaÍó de Múdas M!.ioD.l

:og,ãm: (x)19 - Oêslnwrva,mto €Íop@ádo

IJEÍIVO: algúôqxo &6 âSrdnd€s Í«d6 e agÍêp€uÍÉras

r09

r10

15

t6

1A

19

17

ú

i9

Alúil# adín.istánG dâ sêrer*ia

M.núêIio dds s çG de lraNpodê de ierê.16

Mânlreíçâo do marâdoúo mu;tiá

Piogíara de 'Í@re e @ÉG Írodutd6 /úô

lnrÍrrêmenlâç& e mânurerçêoê tends & lârô5â ff cduôidrdês ru.âis

Cqeúts lb â ÉÀlAT ER/l M A /IEFTCOM&INCRA e cdrgêlm

A(ivdad6 do Cdsdhô M@nd de Agírcúiúâ

PÍo§í@ê de A@,ô e Fola{hrenrô d. Agr(liúá FmtÉr

lmdarraçào e Marâ{ão d€ Tdelm6 Rúd

Eqrpa'nedo p!r. Strretarh Pârê Setoçc adnrn'srÍãlryc

l|roênl!§ão. anrplEçào, Eq!'pâme.rc e Manu€.çãôde Tedas de Éamha €,n cmrMkláde Hural

Ot 6 e l'§rdaça€ de Mderçáú do Máaxuo M|,Epd

nstalâÇá 
'le Eq!ç:me,.llc. lmdad.çàô e MaMer'Çà de relêio@ Rúd

-.. ...__,_..r.,li-.

iP€ ClÕi_É ASSESSoRIAs TECNoLOGIA - Tel.: (33) 302-2552/ Email.: conr3to@conceirosestaopubticâ.conr b.
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Demonstrativo das Metas e Píioridades

LDO 2019

iÀt rrlâ i 7 .ra t!
FRANCISCO I]AIIARó

da AdministraÇâo Mu n icip al-

Prcaram. d. AÀtro e Foná6 renrô da 
^g' 

cuiúa FanriÉl

Pó9Ema: 0020, Ássislênciâ sô.iâl conu.itárja

BJETIVO: GêÍê.1r ess srêffa !o Íun.onat§m. comuniárb

A@E a.llncioún€nto de @nselhos e êssisléncbs comunirá.as

Pogãro: OO21- Água ê sânêameflo pâê todos

BJETIVO: Garaíli ahastecm4lo de z!!ê rc muncipir

lr2 Ma.u(er(éo do sistêma dc abaslecimento

Insral.çà € rvranllelsao d. sisremâ.re Abasteimenro dc Àgua

Ja dãde: 0003. Dcpanáhenlo de Mciô Af,rbicntc

rogmm:: 0013.P.orêç:o ao Meio Anrbiento

rrc.rvo'o- - -.--r..ê er*-Nd oo o \reo Amb€nre

121

122

Alividãrles dr FuÍto Múnatpatdo MeirAn'benre e Oeswdv,menro SGtenrável

Al, aaaa de F scal'zaçe e EdNêrão Anb$la

Manúe.çao e F@ifiamdro de Reserua Arnbênráldtr Muncioo

Mênlrê,rçao Lrírpeza ê PreseruáÇede cúrelG e Nêscúle

123

161

Ã2

Âq!'s,Ça. a. Frtr lram.nl.s e Mrler.d p-pÍri!:enre p... aj ArvLlal.s ür MêD 
^mr,.nie 

e rl.se.!(trmrinr. :n6r..j.rv€{

Aqus ção da Equí€menr6 e Mâ€.d PêÍmaÉde para M..ule]rção da Resetua Ambedâ nô Mu.tiao

ro!ámà: 0019 Desôôvoly henio sgropúcú:j.io

PÍ.!raúê de pres€ryaçiô de .nima s

ÍogÉm4 OO21 , Âgúâ e s.nêáhenro paá tôdos

lEÍlVOi Cêrannr ãb6teim6lô de a§la m munc,Cir

Recup€Ízção de Árffi Ass.íeâdas de R6 CdÍé-oG e Nãsce,x6 Dtste Mu.riBo

ridadc: 0004. OepaíáÍnento .te Oe*nvolvihenro Ecô ônico

IFE C ]r.:i.]3 ÀssÊssoRlA & rtc NôLoGlA' Íêr : ( r3l 1022-2552 I Ematl : {o,rlat!r:Jco,rc.ilogeslâopubl;câ.com.br
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IVIINAS GERAIS

Úü: PREFEITURA-MUNICIPAL DE FRANCISCO EAOERÓ
Demonstrativo das Metas e prioridades da Administraçáo Municipal.

LDO 20í9

Progám3: 0007. Pronrôção e 'a,(i iz3§ao dá cuth,m. d. rLrisnb e pâlhnbfi. rrisró c.

rBJErlvo: rce'livaí a prcdu.lo e díLsao das aíes a pr*êtoacao dG be s.ururas edtrs coslumes âcumlrados aô kr.!o dê hsrôr6 do múr cipic e rê9@

212a Âtxrc e assrsre.ciã & ckc!(o tuísliro

P@gÍâma:0019 Ocs.nvolvimc.ró â9ro pccuán o

BJET VO al,êndnrüro rbs trlr.Lriües ftÍrÍts c arrqalsrsras

4126

11)63

06r

Ê.o.nlo de des.nv.rvinr€do ecôrcm co

Setuçc Adírinsl.arrG do De!êíâmelxodê Desew Ecdnico

N4.nurenÇáo .€s alNil&les d. nrercêdo e fetÍe ivres muntcipas

ExleB,o de Redes d€ ttum.aç& püícá Urbaü e Rúd

mdanraçêo de Cenlrcs CoreÍc€É Forais

,.:a i oaaattoRAd ifCNOLôGIA-T!t.: (33) 3O22ASS2 tEmait.: conrlto@conceilogestãopuijtica.crm.br



FRANCISCO BADARO

IVIINAS GERAIS

' UG: PREÊEITURA.M UFltCipAL DE
Dêmonstrativo das lúêtas e prioridades

LDO 2019

p.! n;r t: air t!
FRANCISCO BAIJARÓ

da Administraçào lúunicipal.

Orgào 0010 - Secrêtàrl. Mú.icipát de Trênspo.res

Unida.re: 0001 . S.crêràri3 dê Tm sponês

Pó'rBnra 00r5. üanspôr1. de q!drdide à iodôs

AJET VO: OtuÍ{s ]Ía Eiri. ú) q!.lnra0 d LoJ.s lúlÍade5 d. i\nrr p.

t129 MênlleN& dG Servit6 na s.cretaa de lraNlnre

Ma üe.çàô dês âtivdad* de lraG@ e lrklíryáro

EqurÉmslos e Máeriais pêrma.erÍe para G S*Éc dc rÍáNpole

êlino Pjnheiro de Sousa
PreÍeito lvlunicipal

3022-2552 / E rajl.: co.lato@conceilogestaopubtica.conr.br. .. :,r, r 
), AssLSSoR Aa rr LNor octA tet .llltr._ t_, .l
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l

UG: PREFEITURA iilUNlClPAL DE FRANCISCO AADAFTÔ
Demonstrativos de Riscos Fiscais e Providências

LDO 2019

RlpkEÉnEro de Oestaá Conruad?s e CoxeSiiámàro de N@os Pr.ganr6

Rôp..€,anrr(o de O6pes4 C6r nuad.s d Co.t€cbmútod4 No.6 prc!..nr s

Demais Ri*s Fi*is PGsivos

RepkE*rnroro {te Despesas ê Coreg€@uno ú6 Pro§íar*

ino Pinheiro de Sousa
Prefêito Municipal

nSSrSSOqraA, rtClOrOCrl-r"r (J3l lO2?-25s2 Lnàrl .orr,ôtoLJco,1.,.:,oqe\táop..ulcâ.co.rbr
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UG: PREFEITURA M UNICIPAL DE FRANCISCo BADARó

Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita
LDO 2019

Modalldads sero r/ pío 
9 rama/ Bcn eliciá.i o

Re.úncia de Reeir: p.cvisrã

nrrr.sro s.bre a ProírEd.de Predi, e têÍrlúrl urbana _ D,v dá 
^rú2

inburárú I t)€ coto É pame.lo Dlida Âliva Alnenro nê AÍtrad:çã. de

Adelino Pih heiro de Sousa
Prefeito [,lunicipal

, I ASSLSSJII A ?e L / r\lo, OGIA el (§J 102:1552 / Emâit.r ca!1ato.d].])ncsjtoqêslaopubtica..om bí
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MINAS GERAIS

UG: PREFEITURA MUNICiPAL Dã FRANCISCO
lvleta Fiscal lvlontante da Dívida

LDO 2019

Págna1del

BADARO

v2 7@ 4)

0.m

530_390,30 313.963,23 232.566,90

530 390 30 430 6/6 59 387 603.92 34S 44.03 31X 1.21 282 5€1i,90

0,m

Oemas Divdas d. Colírbu4@s S(as 0.00

mais orv dâ CoilÉt!a

0.ol

-715.303,02 69.713,n

1 52X.39 26 r 371 140,33 r ?3,. 026.34, r 110 ü3.67 !91s6r.30 s9s 56i.30

(Â 427 25

(-) R6l6 ã Peú P,(Gs*,.Á 2 131 057 50 9!9 99!.93

L 1.095. 72?, 62 1.353 535.97

ino Pinhêiro de Sousa
Prefeito Municipal

._ ,,, .::
!pÍ CiC{ril aSSESSoRTA& rEcNoLoGlA-Iêr.: (33) 3022-2552 i Emàir.: con{atoi@co cer!úqesraopri}licâ.com.lrr
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UG: PREFEITURA IVIUNICIPAL DE FIIANCISCO BADARO
Àrexo Metas Fiscais Auais Comparadas com as Fixadas nos Três Exêrcícios Anteriores

LDO 2019

ÀMF - Deíl@r@r,vo rÍ (LRF. a1 a._ § ?, rrcÉo rt)

VALORES Â PREÇOS CORFENIES

2013 ,/. 1"

16 86,{ 111,54 8,84 26 60. 150 @ 57.76 27 §37 507 50 501 29 32t 741 23 30 789 878.75

18 234 457 50 r8 n5.5!.65 26 339 313.96 27 659 03,1._o1 501 é 031 9,1,93 30 482 012.58

16 365 470 65 17 391 88a.,r2 627 26 @..r50.00 52.91 27 937 517 50 5,01 4 324 t4123 30 789 878./5 500

r6 365 470.65 171J1.8U 42 26 @1 r50.Ol 52,97 5,01 29 324 741 23 30 789 678.75 5m

:suLraDo ptuM^Rro Ir. (r,I) 1]ú4 574,23 -z.rl ]]9,71 .274 4n.* 515 ?92 7S6 2s 5.1r .307 1].16, 1l

t.r!4 r:12 r9 306 úr 17 -t271 $ 261 99 257 3r3.35

347 60€ 92 340.3áa,O:l 3r3 963,23

,:191.31 31i.52 1(N t22.62 2: 53

{cilzs Prmàías 
^.re 

ndê úr PPP (V) 000 0.tÍJ

xÍ»sás PÍi!àbs Advndô (t) PPP (v) 000 !.00

do sarú das PPP (vr) = (v . v) 0m c0l

VALORES A PREçOS CONST'.IIIT€S

2016 "/. %

17 425.49 65 16 330 875,71 ,5.99 ?5 ú1 813.82 55.&i 2i &/ 143.01 5,17

ra 9ll 436 85 :t.0,1 24 s02.700 ,l! 53,93 25 7g) 195 ú) 521 27 216 95r,63 5,57 2A 576 778,70

16 3S3 525.42 25 úr 813,32 51,1! 26 837 r33.l]0 5.r1 a.21 a eÉ2.6&.23

14.513.l§.77 25 780 r95,m 272169árC3 a.m

SULTADO PÂtMÁR O . (t-I) 1 896 555.02 -497.959 89 .126 rÉ 0lD -rm m 0c0 ua0

1 078 8?1.64 r8 421,96 257 813.5 632_43

922.272,44 797 775 4Â 2.9§ 413 31/ 26 á81! 372 y2 ga -! 91 436 077 10 302 ,169 39

268131 42 r 009 793,29 11.69 1 052 567.36 -4 29 1 303 9€4,56 23.39 235 302.SS 81 !6

-tus PÍimii6 aúi.dõ & PPP (tv)

:pésas Primár6 ad! ndás de PPp (v) 0c0 0 arl 0m

,âcro do sar.,o dõ PPP {vl) = (lv - v) 0.m

)Pãcto'il ASSESSOR lA & I EC N OLOGIÂ ' Tel.: 1331 3022,2552 i 6mail.: contâto@co nceitogest aop u blica.côm-b r



FRANCISCO BADARO

MINAS GERAIS

Página 2 de 2
' UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANcISco BADARÓ

Anexo Metas Fiscais Auais Comparadas com as Fixadâs nos Três Exercicios Áúteriores
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r.rclodr.g€ de Cáküo dG Vat es C..sr.des

ÍNDicES DE NÉLAÇÀo

:ir9
619

ino Fin h eiro de Sou sa
Prefeito [Iunicipal

3§)il riCrit assEssoR lA& TECNOIOGIA Iel.: l33l 3822-2552 / Enra;l_: conrato@conc€itogestaopublica.com.br
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Arrexo de lvletas Fiscais

LDO 2019

aMF . Dâmúsrr.rvo | (LRÉ ad 4._ § r")

2019

100 100

26 837 183.m É5 tr0 aa 324 7a1.23 2A 251 1 19

25 480 195 00 29 031 91!.98 27 216 951 63

26 337 r$.00 r45 5ril 29.324 741 23 23 251 1!5 79 rn8 575 30 789 87a,75 29 662 696 29

B*po* PdnáÍràs Írr) 27 93t 1 S) 27 2r6 95i.63 lo 739 673,75

FESLTLÍaoo PRMÁRto t = 0-r ) -278 A72.rJ -292 796.25 .307 436.1?

306 531 r7 r 597 257 913.35

o,vidã FúbriÉ co.eridâda 3a7 60a 92 372 342.6 2C2 3!a 8!8.03 3r3 963 A 302 aô9 39

D viLra coísoridadâ Liqu da 1 A95 i2 62 1 052 567.36 r 353 535.97 r 303 9eá.s6 636 235 302 99 120

R.qirâs P.ináóã. Àdú.dâs de PPP íV) 0c0 0m

o,)spe$s Pimánás advindas de PPP {v) 0aa

, oJdo do sardo das PPP lvt) = |v - v) 0,00 000

i,loiâ o cálcLlo das melas ío Íealzádo cmsderaÊrGse o segunle cenêrô mêcr@oónEo

P a íea (crGcmenlo % anuár) 'l r0

r, râ r@1.ú rromt) .io sobre a div.ê 
'ruda 

do G@erno (.iédia % a ua)

.)mb. {R9USS Fmal do À@) 3.&i 33C l.8c

r'í açào Médz ("/q áNall pÍolelaÕa coo base em indce oílclê aê .façào 3 €"ô

Pío1€çã do Pr6 (b E§iád, - R§ 1.00 .tg 731 273.s2 20 3!S t29.á 1

:.ladbbgà de CáEUlo dG valres CGIárles

elin o Pinheiro de Sousa
PreÍeito lúunicipal
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Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter

Continuado
LDO 2019

aum6iô PsmáB{e da R6ê(â

(') Í.ãnsieÍê.oás ctrsr(!c'@is

(-) TEcrerércras à FUNaJ€B

Saido Findr do AUDê.rô Pem.n06tê de R.6ira (t)

r 333 357.50

0@

170.08211

L163.275,39

r 163 27s 39

000

Redução Psmffire de O€sp€sa (l)

Márgêm Bruu (rlr) = (r+rt)

sárdo l}irizado da Márgsm Brura (lv) (Desp.sa de p6.oal + divida,

D6sPesa de P6sÉrTda

MâB.h Liq!ida dê Elpànsào de DOCc (V) = (trt tv)

de Sou sa
Prefeilo Iúunicipal
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A ien ação de Aivos
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eiro de

(b)

201ü
G)

arc,.!à rr uti ! ttn--r

i L-1ata. d_p B_ê.s .ô,es

Despesâs Éx(utâdas

aFL cÀÇÃo Dos REcuRsos oa ÁL ENÂçÃo DE a rvos tr l

RECE Í^s DE cap Í^L . aL ENÂÇÀo DÉ ÁÍ vos lt)

DESPÉSÁS OÉ CAPIÍÂL

lnvers@s F.êrceíat

Âf,orlz.çào da Divd.

{d)

0,m

0.00

0m

0co
OESPÉSAS CORRENÍE9 OOS REG]IúES OF

Saldo Flnan@1o
(s) = «ta- d)+ltrh)

.12 áO2 U

0a[

0.c0

0,0r1

000 00ú

ici

(h) :«|lb_ ê)+lti)

4S:J ar1 16

(í)

2015,

o = (rc.ll0
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Evotução do patrimô n io Líquido

LDO 20í9

Pâtndónlo Ltquldo
2015

I 4s3 148,71

0.00

000

s.453.148,71

2017 %

)t t)26 2n: 63 I !)D 0tj1c

o ai ! oo.i

0 c,l,r

12.026 2ü 63 1@y.

0 Cl !. 0J2!

7 JA3.1ü 37 lOOy.

1 743 164 37

000

l(0"/ô

'."

nheiro de Sousa
Prefeito lúunicipat


