
Índice
PREFEITURA MUNICIPAL DE CâNDIDO MENDES 2 .................................................................................................................................................... 

PUBLICAÇÕES DE LEIS E OUTROS 2 .......................................................................................................................................................................... 

CâNDIDO MENDES, QUARTA * 05 DE FEVEREIRO DE 2020 * ANO II * Nº 236

1/9www.candidomendes.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CâNDIDO MENDES

PUBLICAÇÕES DE LEIS E OUTROS

 
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES
 
LEI Nº 405 de 04 de dezembro de 2019 - GABINETE
 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE CANDIDO MENDES, PARA O EXERCICIO DE 2020, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O Prefeito Municipal de Cândido Mendes, Estado de Maranhão,
fazendo  uso  das  atribuições  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal,  faz saber que a Câmara Municipal  aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
 
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município
de CANDIDO MENDES, para o exercício financeiro de 2020,
nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor
de R$ 49.950.992,05 (quarenta e nove milhões, novecentos e
cinquenta  mil,  novecentos  e  noventa  e  dois  reais  e  cinco
centavos), compreendendo:
 
I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município de
CANDIDO MENDES,  dos  órgãos  da  Administração  Direta  e
Indireta inclusive Fundações e Fundos instituídos e mantidos
pela Administração Pública Municipal; e
 
II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades
e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta,
bem como Fundos  e  Fundações  instituídos  e  mantidos  pelo
Poder Público Municipal.
 
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL
 
Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos
tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das
operações de crédito e das transferências de capital, na forma
da legislação vigente, conforme a seguir especificado:
 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA1.

 
R E C E I T A VALOR
RECEITAS CORRENTES  
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA. 714.124,13
CONTRIBUICOES 188.801,32
RECEITA PATRIMONIAL 25.281,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES 51.669.180,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.503,08
  
  
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.347.797,33
RECEITAS DE CAPITAL  
OPERACOES DE CREDITO 0,00
ALIENACAOO DE BENS 54.715,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.455.766,98
  
DEDUCOES DO FUNDEB -4.165.380,76

TOTAL 49.950.992,05

 
CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL
 
Art.  3º  -  A  despesa  será  realizada  de  acordo  com  as
discriminações estabelecidas nos demonstrativos que integram
a presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:

I - ORÇAMENTO FISCAL

 
01 01 CÂMARA MUNICIPAL 1.266.295,54
02 02 GABINETE DO PREFEITO 1.017.403,06
02 03 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 5.236.849,99
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 552.658,27
02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.532.528,12
02 06 SECRETARIA DE OBRAS 2.386.828,84
02 08 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 952.669,32
02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.592.885,31
02 10 SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL 846.959,09
02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.958.546,19
02 12 FUNDO E MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 21.829.361,87
02
02

13
14

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

336.908,13
140.034,16

90 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 301.064,26
    
  TOTAL 49.950.992,05

 
III - DESPESA POR FUNÇÃO
 
01 Legislativa 1.266.295,54
02 Judiciária 321.183,87
04 Administração 7.395.418,95
08 Assistência Social 2.342.382,62
10 Saúde 10.257.411,05
12 Educação 25.129.391,11
13 Cultura 232.498,88
15 Urbanismo 1.515.666,32
17 Saneamento 288.143,58
18 Gestão Ambiental 33.742,36
20 Agricultura 97.046,46
25 Energia 188.801,32
26 Transporte 441.911,67
27 Desporto e Lazer 140.034,06
99 Reserva de Contingência 301.064,26
   
 TOTAL 49.950.992,05

 
Art.  4º  -  O detalhamento das despesas correspondentes aos
projetos  e  atividades  mencionados  nesta  Lei  obedecerá  às
normas aprovadas por ato do Poder Executivo.
 
§  1ºOs  gastos  referentes  a  contratação  de  pessoal  não
excederão 60% da receita liquida corrente;
 
§2º – O detalhamento de que trata este artigo estabelecerá a
Programação  Financeira  e  o  Cronograma  Mensal  de
Desembolso,  em  conformidade  com  o  art.  8º  da  Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 47 da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
 
§  3º  -  As  fontes  de  recursos,  modalidades  de  aplicação
aprovados nesta Lei e em seus créditos adicionais, poderão ser
modificados, atendendo o que determina o Parágrafo Único do
art. 5º. da Lei nº 4.320/64, por ato do Poder Executivo.
 
Art. 5º - Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do
tesouro,  ressalvadas  aquelas  cuja  peculiaridade  exija
tratamento  específico  por  parte  do  Poder  Executivo,  será
efetuado com estrita observância ao princípio de unidade de
tesouraria.
 
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS SUPLEMENTARES
 
Art.  6º  -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal,  respeitadas  as
demais  prescrições  constitucionais  e  nos  termos  da  Lei  nº
4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares
até  o  valor  correspondente a  60% (sessenta)  por  cento  dos
Orçamentos  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  mediante  a
utilização de recursos provenientes de:
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I – anulação parcial ou total de dotações;
 
II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível
do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço; e
 
III – excesso de arrecadação.
 
Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite a
que se refere o caput deste artigo, os valores correspondentes à
amortização de encargos da dívida e às despesas financiadas
com operações de crédito contratadas e a contratar.
 
Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado
quando o crédito se destinar a:
 
I  – atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e
Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da
anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
 
II  –  atender  ao  pagamento  de  despesas  decorrentes  de
precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante
utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
 
III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a
operações de crédito e convênios;
 
IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de
capital  consignadas  em Programas de Trabalho das  funções
Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalho
relacionados  à  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino,
mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
e
 
V  –  incorporar  os  saldos  financeiros,  apurados  em  31  de
dezembro de 2018, e o excesso de arrecadação de recursos
vinculados  de  Fundos  Especiais  e  do  FUNDEB  quando  se
configurar  receita  do  exercício  superior  às  previsões  de
despesas fixadas nesta Lei.
 
  TÍTULO III
   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art.  8º  –  Os  créditos  adicionais  especiais  e  extraordinários
autorizados no exercício financeiro de 2019,  serão reabertos
nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do art.
167,  da  Constituição  Federal  de  1988  e  obedecerão  à
codificação constante dos anexos a esta Lei.
 
Art. 9º – A execução orçamentária ocorrerá conforme o Plano
Plurianual 2019/2021 e na Lei Municipal,  de agosto  de  2018 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.
 
Art. 10º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá
adotar parâmetros para utilização das dotações,  de forma a
compatibilizar  as  despesas à  efetiva realização das receitas,
para garantir o equilíbrio financeiro nos termos da Legislação
vigente.
 
Art. 11º – A utilização das dotações com origem de recursos de
convênios  ou  operações  de  crédito  fica  condicionada  à
celebração dos instrumentos próprios.
 
Art. 12º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 13º – Revogam-se as disposições em contrário.
 
JOSÉ RIBAMAR LEITE DE ARAUJO
Prefeito

 
________________________________________________________
 
ESTADO DO MARANHÃO
PRFEITURA MUNICIPAL CANDIDO MENDES
 
 LEI Nº 404 de 29 de novembro de 2019
 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
A  ELABORAÇÃO  DA  LEI
ORÇAMENTÁRIA  DE  2020  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O Prefeito Municipal de Cândido Mendes, Estado de Maranhão,
fazendo  uso  das  atribuições  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
 
Art. 1° - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no
art. 165, § 2º, da Constituição Federal, no art. 136, § 2º da Cons
tituição do
Estado e nos arts. 8º e 10 da Lei Complementar nº 11, de 10 de 
setembro de
1991 e obedecendo ao disposto no art. 4º da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de
maio  de  2000,  as  diretrizes  orçamentárias  do  Município 
para  2020,
compreendendo:
 
I - As prioridades e metas da administração pública municipal;
II - A estrutura e organização dos orçamentos;
III  -  As  diretrizes  para  a  elaboração  e  execução  dos
orçamentos do Município e suas alterações;
IV - As disposições relativas às despesas do Município com
pessoal e encargos sociais;
V  -  As  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária
municipal; e
VI - As disposições gerais.
 
CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNI
CIPAL
 
Art. 2° - 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.
 
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
 
Art. 3º - O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de
2020 será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta 
lei, à legislação
federal aplicável à matéria e, em especial, ao equilíbrio entre re
ceitas e
despesas.
Art. 4º - Para efeito desta Lei, entende-se por:
 
I – função, maior nível de agregação das diversas áreas de
despesas que competem ao setor público;
II – subfunção, representa uma partição da função, visando
agregar determinado subconjunto de despesa do setor público;
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III -  programa, o instrumento  de  organização da ação
governamental,  visando   à  concretização  dos   objetivos  
pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operaçõe
s, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expan
são ou
aperfeiçoamento da ação de governo;
V - atividade, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operaçõe
s que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um 
produto
necessário à manutenção da ação de governo;
VI - operações especiais, as despesas que não contribuem
para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das
quais não resulta um produto, e não geram contraprestação dir
eta sob a forma
de bens ou serviços; e
VII – unidade orçamentária, o menor nível da classificação
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos es
tes como os de
maior nível da classificação institucional;
 
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para
atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e o
perações
especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem co
mo as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
 
§ 2º - As categorias de programação de que trata esta Lei
serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por program
as, atividades,
projetos ou operações especiais.
 
§ 3º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará
a função e a subfunção às quais se vinculam.
 
§ 4º - As atividades com a mesma finalidade de outras já
existentes deverão observar o mesmo código, independentemen
te da unidade
executora.
 
§ 5º -  Cada projeto constará somente de uma esfera
orçamentária e de um programa.
 
Art. 5º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social,
compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus 
fundos, órgãos,
autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Públic
o, bem como das
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais enti
dades em que o
Município, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital
 social com direito
a voto e que dela receba recursos do Tesouro Municipal.
 
Parágrafo Único - Excluem-se do disposto neste artigo as
empresas que recebam recursos do Município apenas sob a for
ma de:
serviços; e
 
I - participação acionária;
II - pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de

III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.
 
Art. 6º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social,
discriminarão as despesas por unidade orçamentária, detalhada
s por categoria
de   programação,   com   suas   respectivas   dotações,  
especificando  a  esfera
orçamentária, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de
 aplicação, o
identificador de uso e a fonte de recursos.
 
§ 1º - a esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o
orçamento é fiscal (F), da seguridade social (S) ou de investime
nto das
empresas estatais (I).
 
§  2º  -  os  grupos  de  natureza  de  despesa  constituem
agregação de elementos de despesa de mesmas características 
quanto ao objeto
de gasto, conforme a seguir discriminados:
 
I – pessoal e encargos sociais - 1;
II – juros e encargos da dívida - 2;
III – outras despesas correntes - 3;
IV – investimentos - 4;
V   –  inversões  financeiras,  incluídas  quaisquer despesas
referentes à constituição ou aumento de capital de empresas -
 5; e
VI – amortização da dívida - 6.
 
§ 3º - A Reserva de Contingência, prevista no art. 20 desta Lei
será identificada pelo digito 9 no que se refere ao grupo de natu
reza de despesa.
 
§ 4º - Na especificação das modalidades de aplicação será
observado, no mínimo, o seguinte detalhamento:
I – transferências à União – 20;
II – transferências ao Estado e ao Distrito Federal – 30;
III – transferências a Município – 40;
IV – transferências a Instituição privada sem fins lucrativos –50;
V – Consórcio Públicos – 71
VI – Aplicação Direta – 90;
VII – Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fun
dos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida
de social –
91.
§ 5º - O identificador de uso destina-se a indicar se os
recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou d
e doações, ou
d e s t i n a m -
se a outras aplicações, constando da Lei Orçamentária e de seu
s
créditos adicionais;
 
Art. 7º - A Lei Orçamentária discriminará, em categorias de
programação específicas, as dotações destinadas: empresas; e
dívida.
 
I - à participação em constituição ou aumento de capital de
 
II - ao pagamento de precatórios judiciários e serviços da
 
Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo
 
Municipal encaminhará à Câmara Municipal até 30 de setembro
 de 2016,
constituir-se-á de:
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I - 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
; e
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa,
referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.
 
Parágrafo Único - Os quadros orçamentários a que se refere
o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciado
s no art. 22,
inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, são os segui
ntes:
 
I - evolução da receita do Tesouro Municipal, segundo as
categorias econômicas e seus desdobramentos em fontes;
II – evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo as
categorias econômicas e grupos de natureza de despesa;
III  -  resumo  das  receitas  dos  orçamentos  fiscal  e  da
seguridade social, por categoria econômica e origem dos recurs
os;
IV -  resumo  das despesas dos orçamentos  fiscal e  da
seguridade social, por categoria econômica e origem dos recurs
os;
V - receitas e despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade
social, segundo as categorias econômicas, conforme o Anexo I d
a Lei no 4.320,
de 1964, e suas alterações;
VI - receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, de
acordo com a classificação constante da Lei no 4.320, de 1964, 
e da Portaria nº
219, de 29 de abril de 2004 do Secretário do Tesouro Nacional, 
observadas as
alterações posteriores e demais normas complementares pertin
entes;
VII - despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
segundo Poder e Órgão, por grupo de despesa e fonte de recurs
o;
VIII - despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
segundo a função, subfunção, programa e grupo de despesa;
IX  -  programação  referente  à  manutenção  e  ao
desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constitui
ção Federal, em
nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de pro
gramação; e
X – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para efeito do cumprimento do disp
osto na Emenda
Constitucional nº 29, de 13 de setembro 2000.
 
Art. 9º - O Projeto de Lei Orçamentária para 2020 conterá
dispositivos autorizatórios para:
 
I – realização de operação de crédito por antecipação de
receita nos termos da legislação em vigor;
II – abertura de créditos suplementares nos termos do art. 42
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
 
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
ORÇAMENTOS
DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
 
Art. 10 - A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para
2020, a aprovação e a execução da respectiva lei deverão ser re
alizadas de
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-
se o princípio da

p u b l i c i d a d e  e  p e r m i t i n d o -
se o amplo acesso da sociedade a todas as informações
relativas a cada uma dessas etapas.
 
Art. 11 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas
nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seu
s créditos
adicionais bem como a respectiva execução, será feita de forma 
a propiciar o
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos p
rogramas de
governo.
 
Art. 12 - Os projetos de lei relativos a créditos especiais serão
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na le
i orçamentária
anual.
Art. 13 - As propostas de abertura de créditos suplementares
autorizados na Lei Orçamentária serão submetidas pela área re
sponsável pelo
processo orçamentário ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
acompanhadas de
exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos
 efeitos dos
cancelamentos de dotações sobre a execução das atividades, do
s projetos, das
operações especiais e das respectivas metas.
 
§ 1º  – As alterações na Lei de Orçamento poderão ser
realizadas  nos  níveis  de  unidade  orçamentaria,  categoria 
econômica,  de
projeto/atividade/operação especial e grupos de natureza de de
spesa para
atender as necessidades de execução, mediante decreto de chef
e do poder executivo.
 
§ 2º - As alterações na Lei de Orçamento nos níveis de
 
modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recur
so, observado o
mesmo   grupo   de   natureza   de   despesa,   categoria  
econômica,
projeto/atividade/operação  especial  e  unidade  orçamentária, 
poderão  ser
realizadas para atender às necessidades de execução, mediante
 publicação de
portaria da área responsável pelo processo orçamentário.
 
Art. 14 - Na Lei Orçamentária não poderão ser:
 
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas
fontes de recurso e legalmente instituídas as unidades executor
as;
II - incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de
uma unidade orçamentária; e
III -  previstos recursos para clubes e associações de
servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuad
as creches e
escolas para atendimento à pré-escola e alfabetização.
 
Art. 15 - Além da observância das metas e prioridades do
Plano Plurianual, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais,
 observado o
disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000,
somente incluirão projetos novos se:
 
I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os
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projetos em andamento; e
II – os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma
etapa ou a obtenção de uma unidade completa.
 
Parágrafo Único – Serão entendidos como projetos em
andamento aqueles cuja execução financeira, até 30 de junho d
e 2019,
ultrapassar vinte por cento do seu custo total estimado.
 
Art. 16 - É vedada a destinação na Lei Orçamentária e em
seus créditos adicionais, de recursos a título de subvenções soci
ais, contribuições
e auxílios, ressalvados aqueles destinados a entidades privadas 
sem fins
lucrativos, que exerçam atividades de natureza continuada, que
 atendam
diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de cultura,
 assistência
social,  saúde,  educação  e  estejam  registradas  no  Conselho 
Nacional  de
Assistência Social – CNAS, e no Conselho Municipal de Assistên
cia Social –
CMAS.
 
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais,
contribuições e auxílios, as entidades privadas sem fins lucrativ
os, deverão
apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos tr
ês anos, emitida
no exercício de 2016 por três autoridades locais, bem como, co
mprovante de
regularidade fiscal da entidade e do mandato de sua diretoria.
§ 2º - É vedada, ainda, a inclusão de dotação global a título de
subvenções sociais.
 
§ 3º - A alocação de recursos para entidades privadas, a título
de contribuições de capital fica condicionada a autorização em l
ei especial
anterior, de que trata o art. 12 § 6º, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 4º - Os repasses de recurso serão efetivados através de
convênios, conforme determina o art. 116, da Lei Federal nº 8.6
66, de 21 de
junho de 1993, observada a exigência do art. 26, da Lei Comple
mentar nº 101,
de 04 de maio de 2000.
 
Art. 17 - A celebração de convênios por órgãos e entidades do
Poder   Executivo   Municipal   que   exija   contrapartida  
financeira,  deverá  ser
precedida de adequação orçamentária da unidade beneficiada.
 
Art. 18 - O Poder Judiciário encaminhará ao Poder Executivo
Municipal, até 01 de julho de 2019, a relação dos débitos consta
ntes de
precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentá
ria de 2020 ,
 
conforme determina o § 1º do art. 100, da Constituição Federal,
 discriminada por
órgão da administração direta, autarquias e fundações, e por gr
upos de despesa,
conforme detalhamento:
 
a) número da ação originária;
b) memória de cálculo da correção do valor quando houver;
c) número do precatório;
d) tipo de causa julgada;
e) data da autuação do precatório;

f) nome do beneficiário;
g) valor do precatório a ser pago; e
h) data do trânsito em julgado.
 
Art. 19 - As despesas com publicidade de interesse do
M u n i c í p i o  r e s t r i n g i r - s e -
ão aos gastos necessários à veiculação de informações de
interesse público e de campanhas educativas.
 
Art. 20 - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência,
no valor equivalente a até 1,0%(um por cento) da receita corren
te líquida, a ser
utilizada nos termos do art. 8º da Portaria Interministerial nº 16
3, de 04 de maio
de 2001.
 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 
Art. 21 - A instituição, concessão e o aumento de qualquer
vantagem pecuniária ou remuneração, criação de cargos ou ada
ptações na
estrutura de carreira e a admissão de pessoal, a qualquer título,
 pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundaçõ
es instituídas
pelo Município, só poderão ser feitas se atendido o art. 169 § 1º 
da Constituição
Federal e, ainda, as disposições estabelecidas na Lei Compleme
ntar nº 101, de
04 de maio de 2000.
 
Art. 22 - A criação de cargos e/ou expansão de vagas do
Quadro de Pessoal será estabelecida em projeto específico, a se
r submetido à
Câmara Municipal.
 
Parágrafo Único - O provimento de vagas dar-se-á por
Concurso Público ou lei de contratação temporária nos termos d
o art.37 inciso II
da Constituição Federal.
 
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
 
Art. 23 - O Poder Executivo Municipal poderá promover a
revisão e atualização da Legislação Tributária no sentido de mo
dernizar a ação
f a z e n d á r i a ,  p r o c u r a n d o  a d e q u á -
la às normas estabelecidas em Legislação Federal
e dando maior relevo ao aspecto social do tributo submetido à a
provação do
Poder Legislativo.
 
Art. 24 - A lei que conceda ou amplie incentivo, isenção ou
benefício, de natureza tributária ou financeira, somente entrará
 em vigor após
anulação de despesas em valor equivalente ou outra forma com
pensatória, caso
produza impacto financeiro no mesmo exercício.
 
Art. 25 - Na estimativa das receitas do Projeto de Lei
Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas 
de alteração na
legislação tributária objeto de projeto de lei que esteja em trami
tação na Câmara
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Municipal.
 
Parágrafo Único - Caso as alterações propostas não sejam
aprovadas, ou o sejam parcialmente, até o envio do Projeto de L
ei Orçamentária
para sanção do Prefeito, de forma a não permitir a integralizaçã
o dos recursos
esperados, as dotações à conta dos referidos recursos serão can
celadas, total ou
parcialmente, mediante decreto, até trinta dias após a sanção à 
lei orçamentária,
até o valor necessário.
 
Art. 26 - Os tributos municipais poderão sofrer alteração em
decorrência de mudanças na Legislação Federal ou em função d
e interesse
público relevante.
 
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 27 - A arrecadação de todas as receitas realizadas pelos
órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e 
da seguridade
social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidament
e classificadas e
contabilizadas no Sistema próprio do Município, no mês em que
 ocorrer o
respectivo ingresso.
 
Art. 28 - O Poder Executivo publicará, juntamente com a Lei
Orçamentária Anual, o quadro de detalhamento da despesa e es
tabelecerá a
programação financeira e o cronograma de desembolso mensal,
 nos termos do
art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, especificando por ati
vidade, projeto e
 
operação especial em cada unidade orçamentária, contido nos o
rçamentos, fiscal
e da seguridade social, e demais normas para execução orçame
ntária.
 
Art. 29 - Caso seja necessária a limitação de empenho das
dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atin
gir as metas
fiscais, nos termos definidos no art. 9º da Lei Complementar nº 
101, de 2000,
será  fixado  separadamente  percentual  de  limitação  para  o 
conjunto  de
“projetos”,  “atividades”  e  “operações  especiais”  e  calculada 
de  forma
proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendim
ento de cada
Poder, excluídas as despesas destinadas ao pagamento de pesso
al e encargos
sociais e as despesas que constituem obrigação constitucional o
u legal de
execução.
 
Art.  30  -  São  vedados  quaisquer  procedimentos  pelos
ordenadores  de  despesa  que  viabilizem  a  execução  de 
despesas  sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentár
ia.
 
Parágrafo Único - A contabilidade registrará os atos e fatos
r e l a t i v o s  à  g e s t ã o  o r ç a m e n t á r i o -

f inanceira  efet ivamente  ocorr idos,  sem  prejuízo
das responsabilidades e providências derivadas da inobservânci
a do caput deste
artigo.
 
Art. 31 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária Anual não seja
encaminhado para sanção até o primeiro dia de janeiro de 2020
, a programação
constante  do  c i tado  pro je to  encaminhado  pe lo  
Execut ivo  poderá  ser  executada
em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de ca
da dotação, até
que seja sancionada e promulgada a respectiva Lei Orçamentári
a.
 
Art. 32 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários,
conforme o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, s
erá efetivado,
quando necessário, mediante decreto do Poder Executivo Munic
ipal.
 
Parágrafo Único - Na reabertura a que se refere o caput
deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como sal
do de exercícios
anteriores, independentemente da receita à conta da qual os cr
éditos foram
abertos.
 
Art. 33 - As unidades responsáveis pela execução dos créditos
orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho d
a despesa,
observados os limites fixados para cada categoria de programaç
ão e respectivos
grupos de natureza de despesa, fontes de recurso, modalidades 
de aplicação e
identificador de uso, especificando o elemento de despesa.
 
Art. 34 - As entidades privadas beneficiadas com recursos
p ú b l i c o s ,  a  q u a l q u e r  t í t u l o ,  s u b m e t e r - s e -
ão  à  f iscal ização  do  Poder  concedente
com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivo
s para os quais
receberam os recursos.
 
Art. 35 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
CANDIDO MENDES (MA), 29 DE NOVEMBRO DE 2019.
 
JOSÉ RIBAMAR LEITE DE ARAÚJO
Prefeito
 
____________________________________________________
 
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES
 
Ata da Primeira Sessão Extraordinária de eleição e posse
da  mesa  diretora  da  Câmara  Municipal  de  Candido
Mendes   Estado  do  Maranhão,  para  o  ultimo  ano
legislativo do 2º biênio do ano de 2020.
  Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de 2020 as 15
horas no plenário vereador Edson Costa, da Câmara Municipal
de  Candido  Mendes  MA,  reuniram-se  sob  a  presidência  do
excelentíssimo senhor  vereador  Cristovam Leite  Pereira   os
seguintes vereadores: Raimundo Nonato Moura, Fabio Silva de
Paiva,  Adiel  Seleiro  Sousa,  Tayron  Costa  Pereira,  Heriodes
Pereira,  Wanderley  Braz  Gomes,  Leila  Silva  Costa,  que
compareceram em atendimento  ao  oficio  de  convocação  de
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numero 01\2020, datado de 27 de janeiro do ano em curso,
utilizando  das  prerrogativas  do   artigo  27  inciso  5º  da  lei
orgânica  deste  município,  com  a  finalidade  exclusiva  para
eleição e posse  da nova mesa diretora da câmara municipal de
Candido  Mendes  em  atendimento  a  decisão  proferida  pelo
Tribunal de justiça do Estado do Maranhão realizado no dia
vinte e dois de janeiro de 2020, a favor da medida cautelar nº
080915577\2018, que anulou a sessão desta Câmara realizada
no  dia  17  de  marco  de  2018,  por  achar  inconstitucional.
Assumiu os trabalhos o vereador Cristovam Leite Pereira por
ser  o  vereador  mas  velho,  que  convocou  os  vereadores:
Raimundo Nonato Moura para a primeira secretaria, e Heriodes
Pereira para a segunda secretaria, após a composição da mesa
o senhor presidente convoca o primeiro secretario para fazer a
chamada nominal dos vereadores presentes que após constatar
numero de quórum deu inicio aos trabalhos convocando a todos
a ficaram de pé  e invocando a proteção de Deus em nome da
lei declara aberta a sessão e a sua finalidade. Continuando o
senhor  presidente  passou  para  o  primeiro  item  da  sessão
perguntando aos senhores as apresentaçoes das chapas para a
eleição  da  nova  mesa  diretora  da  câmara  municipal,  foram
apresentadas  as  seguintes  chapas  e  seus  respetivos  nomes:
chapa  nº  01:  Para  presidente  vereador   Wanderley   Braz
Gomes,  chapa  número  02:  Para  Presidente:  Fabio  Silva  de
Paiva, vice presidente: Leila Silva Costa, 1º secretario: vereador
Adiel Seleiro Sousa, 2º secretario Tayron Costa Pereira, após as
apresentações das chapas o senhor presidente anunciou que ia
dar  inicio  ao  processo  de  votação  e  convocou  o  primeiro

secretario da mesa que chamou nominalmente cada um para
votar  em  secreto  conforme  rege  os  termos  regimentais.
Terminada  a  votação  o  senhor  presidente  convocou  os
vereadores Wanderley Braz e Tayron Pereira para que estes
fizessem  as  contagens  dos  votos  que  obteve  o  seguintes  
resultados: chapa nº 2 total de votos (07)  sete, chapa nº 01
(01)  um  voto,  sendo  portanto  a  chapa  vencedora  a  nº  2,
vitoriosa e eleita e nova mesa diretora da câmara municipal
para  o  exercício  2020.  E  de  imediato  o  senhor  presidente
declarou  empossados  os  seguintes  membros:  Presidente:
Vereador  Fabio  Silva  de  Paiva,  vice  Presidente:  Leila  Silva
Costa, 1º secretario Adiel Seleiro, 2º vereador Tayron Pereira,
após este ato o senhor presidente convoca a chapa eleita e seus
respectivos membros para assumir seus lugares, já de posse da
mesa o senhor presidente fez uso da palavra e em seguida
usaram as  palavras  os  vereadores:  Wanderley  Bráz  Gomes,
Adiel seleiro Sousa, Cristóvão Leite Pereira, Leila Silva Costa,
Raimundo Nonato Moura, como não havia, mas nada a tratar o
senhor presidente declarou encerrada a sessão e em seguida
mandou  que  eu  Ivoneide  Andrade  Alves  secretaria  da  casa
lavrasse a presente ata que depois de linda vai assinada por
todos.   
 

Publicado por: SHIRLEY DE FATIMA BRUZACA SANTOS
Código identificador: 2c69bcf3af93abaf11a2665dc6c87b83
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JOSE RIBAMAR LEITE DE ARAUJO

Prefeito
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