
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

LEI Nº 010/2020, ARAIOSES – MA, DE 23 DE DEZEMBRO
DE 2020

 
Lei Nº 010/2020, Araioses – MA, de 23 de dezembro de
2020.
 
“Dispõe sobre o as Diretrizes Orçamentárias Gerais para a
elaboração  da  Lei  Orçamentária  de  2021  e  dá  outras
providências.”
 
  O Prefeito Municipal de Araioses - Maranhão, Dr. CRISTINO
GONÇALVES DE ARAÚJO, no uso de suas atribuições que são
conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação
vigente,  faz  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  eu
sanciono a seguinte Lei:
 
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
  Art. 1º - Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentarias do
Município de Araioses – MA, para o Exercício Financeiro de
2021, nos termos do art. 165, §2º da Constituição Federal, da
Lei Orgânica do Município, da Lei nº 4.320/84, e nos termos da
Lei Complementar Federal nº101/2000, compreendendo:
 
  I  –  As  prioridades  e  metas  da  Administração  Pública
Municipal;
  II  –  As  diretrizes  gerais  e  especificas  para  elaboração  e
execução do orçamento do Município e suas alterações;
  III – A organização e estrutura do orçamento;
  IV – Disposições relativas à Dívida Municipal e a captação de
recursos;
  V – Disposições sobre o Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social;
  VI – As disposições relativas aos dispêndios com pessoal e
encargos social;
  VII – As disposições sobre alterações tributarias do município
e  medidas  para  o  incremento  da  receita,  para  o  exercício
correspondente;
  VIII – No Orçamento o valor da Receita será igual ao valor da
despesa e integrara a essa Lei o Anexo II de metas Fiscais e o
Anexo  III  de  Riscos  Fiscais  na  forma  do  Art.  4º  da  Lei
Responsabilidade Fiscal  –  LRF, elaborados de acordo com a
Portaria nº. 637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do
Tesouro Nacional -  STN.
  Parágrafo Único – As diretrizes aqui estabelecidas orientarão
na elaboração da Lei Orçamentaria Anual do Município, relativa
ao Exercício Financeiro de 2021.
 
CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL
 
  Art.  2º  -  As ações prioridades e as respectivas metas da
Administração Pública Municipal para o Exercício de 2021 são
as  constantes  no  anexo  de  metas  e  prioridades  desta  Lei
estando em consonância com o Plano Plurianual vigente e suas
alterações,  cujas  dotações  necessárias  ao  cumprimento  das
metas terão precedência no projeto de Lei  Orçamentaria as
quais serão especificados no Anexo I, que integra esta Lei, a
serem  detalhadas  na  programação  orçamentária  para  o
Exercício Financeiro de 2021.
 
  I.- Austeridade na utilização dos recursos públicos;
  II. – A prestação de serviços educacionais de qualidade;
  III. – A garantia de serviços de atenção e prevenção da Saúde

e Saneamento Básico;
  IV. –A promoção da cultura, esporte, lazer e turismo;
  V. – A assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao
deficiente;
  VI. – A geração de emprego e renda através de cursos que
qualificam a mão de obra local e da garantia de crédito.
  VII.  –  A  habitação  e  o  urbanismo –  habitação  popular  e
infraestrutura urbana e rural;
  VIII. – A promoção da agricultura e do abastecimento;
  IX. - Recuperação e preservação do meio ambiente;
  X.  –  O  planejamento  das  ações  municipais  com vistas  à
racionalização, eficiência, efetividade e eficácia.
  Parágrafo Único – Na elaboração da proposta orçamentaria
de 2021 e durante sua execução, o executivo municipal poderá
aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei a fim de
compatibilizar a despesa fixada à receita estimada, em virtude
de  reprogramação  das  receitas  e  despesas,  de  forma  a
assegurar o equilíbrio das contas publicas e o atendimento às
necessidades da sociedade,
 
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA O ORÇAMENTO DO MUNICIPIO
SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES GERAIS
 
Art. 3º - A Lei Orçamentaria Anual obedecerá à elaboração do
Orçamento do Município de Araioses – MA, relativo ao Exercício
Financeiro de 2021, as diretrizes gerais e especificas de que
trata este Capitulo, consubstanciadas no texto desta Lei.
 
  Art. 4º - Os valores da receita e da despesa serão orçados com
base nos seguintes fatores:
 
I  –  Execução  orçamentaria  dos  últimos  três  exercícios
(Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as
Metas Fiscais Fixadas nos três exercícios anteriores);
 
II – arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o
comprometimento da arrecadação no primeiro quadrimestre de
2020,  considerando-se,  ainda  a  tendência  para  os
quadrimestres  seguintes;
 
III  –  alterações na legislação tributária (Demonstrativo VII –
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita);
 
IV – Expansão ou economia nos serviços públicos realizados
pela municipalidade;
 
V  –  Indicadores  inflacionários  e  econômicos  correntes  e  os
previstos com base na análise da conjuntura econômica do país
e da politica fiscal do governo federal;
 
VI – metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de
arrecadação a serem desenvolvidas;
 
VII – índice de participação do município na distribuição do
ICMS, fixado para 2020 e, se estiver apurado, o provisório para
2021;
 
VIII – projeção da taxa de crescimento econômico para o ano de
2021;
 
IX –  outros fatores que possam influir  significativamente no
comportamento da arrecadação no ano de 2021,  desde que
devidamente embasados.
 
  Art. 5º - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da
Lei Orçamentária de 2021, deverão ser realizadas de modo a
evidenciar a transferência da gestão fiscal e o equilíbrio das
contas  pública,  observando-se  o  princípio  da  publicidade  e
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permitindo-se  o  amplo  acesso  da  comunidade  a  todas  as
informações relativas a cada uma dessas etapas.
 
  Art.  6º  -  A  Lei  Orçamentária  Anual  poderá  incluir  a
programação  constante  da  proposta  de  alterações  do  Plano
Plurianual 2018/2021, que tenha sido objeto de projeto de Lei
específica.
 
  Art. 7º - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as receitas
e despesas de cada uma da Unidades Gestoras, identificando
com código de destinação dos recursos, especificando aqueles
vinculados  aos  seus  fundos  e  aos  Orçamentos  Fiscais  e  da
Seguridade Social,  desdobrados as despesas por função, sub
função, programa, projeto e atividade ou operações especiais e,
quanto  a  sua  natureza,  por  categoria  econômica,  grupo  e
natureza  de  despesa  e  modalidade  de  aplicação,  tudo  em
conformidade com as portarias MOG 42/1999, Interministerial
Nº163/2001,  conjunta  STN/SOF  Nº  02/2012  e  alterações
posteriores.
 
  Art. 8º - As receitas serão estimadas e as despesas fixadas,
tendo  como  base  à  execução  orçamentária  observadas  no
período de Janeiro a Junho de 2020, observando-se:
 
I.- Os valores orçamentários na forma do disposto neste artigo
poderão, ainda, ser corrigidos durante a execução orçamentária
por  critérios  que  vierem  a  ser  estabelecidos  na  Lei
Orçamentaria Anual.
 
II.- Os programas e projetos em fase de execução, desde que
reavaliados à luz das prioridades estabelecidas nesta Lei, terão
preferência sobre novos projetos.
 
III.-  A  Lei  Orçamentária  Anual  observará,  na  estimativa  da
receita  e  na  fixação  de  despesa,  os  efeitos  econômicos
decorrentes da ação governamental.
 
IV.  –  A manutenção de atividades existentes terá prioridade
sobre as ações de expansão.
 
V.-  Os  recursos  ordinários  do  Tesouro  Municipal  somente
poderão ser  programados para atender despesas de capital,
depois  de  atendidas  as  despesas  com  pessoal  e  encargos
sociais,  o  serviço  da  dívida  e  outras  despesas  de  custeio
administrativo e operacional.
 
VI.-  O Município aplicara no mínimo 25% (vinte e cinco por
cento) da receita proveniente de impostos e das transferências
de  recursos  de les  decorrentes  na  manutenção  e
desenvolvimento do ensino, em cumprimento ao disposto no art.
212  da  Constituição  Federal,  ficando  asseguradas  dotações
orçamentárias  próprias  para  o  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
Profissionais da Educação, na forma do Art. 50 da ADCT e da
Lei Nº 11.494 de 20 de Junho de 2007, esta regulamentada
pelos  Decretos  Federais  nº6.253,  de  13/11/2007,  6.276  de
29/11/2007 e 6.571 de 17/09/2008.
 
VII.- A aplicação de no mínimo 15% (quinze por cento) em ações
e serviços públicos de saúde da Receita proveniente de Imposto
e das Transferências de Recursos, cumprirá ao disposto na Lei
Complementar nº141, de 13 de Janeiro de 2012.
 
VIII.-  Constará  da  Proposta  Orçamentária  o  produto  das
operações  de  crédito  autorizado  pelo  Legislativo,  com
destinação  e  vinculação  a  projeto  específico.
 
IX.-  Não  poderão  ser  fixadas  despesas  sem  que  estejam
definidas  as  fontes  de  recursos  e  observadas  as  metas
programáticas setoriais constantes na presente Lei.

 
X  –  Todas as  despesas  relativas  à  Dívida Pública  Municipal
constarão  da  Lei  Orçamentária,  compreendendo  juros,
amortizações  e  outros  encargos.
 
XI.- Será estabelecida a Reserva de Contingência, em até 2%,
cuja forma de utilização e montante, estará definida com base
na  Receita  Corrente  Liquida,  destinada  ao  atendimento  de
passivos  contingentes  e  outros  riscos  e  eventos  fiscais
imprevistos.
 
XII. - O Município contribuirá com 20% (vinte por cento), das
transferências  provenientes  do  FPM,  ICMS,  e  ICMS
Desoneração LC 87/96, ITR e IPVA, para formação do Fundo de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e deverá
aplicar,  no  mínimo,  de  60%  (sessenta  por  cento)  para
remuneração  dos  profissionais  da  Educação,  em  efetivo
exercício  de suas  atividades  no ensino básico  público  e,  no
máximo  40% (quarenta  por  cento)  para  outras  despesas
pertinentes ao ensino básico.
  Parágrafo Único – Na hipótese de ficar demonstrado que a
reserva de contingencia não precisara ser utilizada para sua
finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura
de créditos adicionais por meio de Decreto do Poder Executivo,
nos termos do Art.40 e 41 da Lei Federal nº 4.320/64, sem
onerar a margem de suplementação orçamentária por decreto a
ser autorizada na Lei Orçamentária Anual, relativa ao Exercício
de 2021.
 
  Art. 9º - As despesas por conta de investimentos em Regime
de Execução Especial, somente serão permitidas para projetos
ou  atividades  novas  decorrentes  de  calamidade  pública
declarada  pelo  Município,  na  forma  do  Art.  167,  §  3º,  da
Constituição Federal.
 
Art. 10º - Em cumprimento ao disposto na alínea “I” do inciso I
do Art.  4º  da Lei  Complementar  Federal  –  LRF nº  101,  de
04/05/2000.
 
Fica o Poder Executivo autorizado a:
§ 1º - Efetuar despesas de custeio de competência de outros
entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à
União, ao Estado ou a outro Município, desde que compatíveis
com  os  programas  constantes  da  lei  Orçamentaria  Anual,
mediante convenio, ajustes ou congêneres.
§  2º  -  Nas  realizações  das  ações  de  sua  competência,  o
município  poderá  transferir  recursos  a  instituições  privadas
sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas
constantes  da  Lei  Orçamentaria  Anual,  mediante  convenio,
ajustes ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos ao
deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para
prestações de contas.
Parágrafo Único – As contrapartidas financeiras de convênios,
acordos  e/ou  empréstimos,  em  qualquer  caso  serão
estabelecidas  de  modo  compatível  com  a  capacidade  do
município.
 
SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS
 
  Art.  11º  -  O  Orçamento  Anual  obedecerá  à  estrutura
organizacional aprovada por Lei, compreendendo seus órgãos,
fundos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive
Fundações instituídas e mantidas pelo Município.
 
§ 1º Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão
a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria
de  programação  em seu  menor  nível,  com suas  respectivas
dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de
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aplicação, a fonte de recursos e os grupos de despesa conforme
a seguir discriminado:
 

Pessoal e encargos sociais;1.
Juros e encargos da dívida Interna;2.
Outras despesas correntes;3.
Investimentos;4.
Inversões  financeiras,  nelas  incluídas  quaisquer5.
despesas  com constituição  ou aumento  de  capital  de
empresas;
Amortização da dívida.6.

 
§ 2º A categoria de programação de que trata este artigo será
identificada por projetos e atividades tituladas individualmente
e com indicação sucinta de metas que caracterizam o produto
separado da ação pública.
§ 3º No Projeto de Lei Orçamentário Anual será atribuído a
cada  Projeto  e  Atividade  sem  prejuízo  das  codificações
funcionais  programáticas  adotadas  um  código  numérico
sequencial.
§  4º  A modalidade de aplicação dos recursos será expressa
através  de  códigos  indicadores  com  a  seguinte  tipologia,
podendo ser alterada para atender a conveniência da execução
orçamentária: (Como serão aplicados os recursos)
• 20 – Transferências à União;
• 22 – Execução Orçamentária Delegada à União;
• 30 – Transferências aos Estados e ao Distrito Federal;
• 31 - Transferências aos Estados e ao Distrito Federal – Fundo
a Fundo;
• 32 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito
Federal;
• 35 – Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito
Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art.
24 da Lei Complementar nº 141, de 2012;
• 36 – Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito
Federal à conta de recursos de que tratam o art. 25 da Lei
Complementar nº141, de 2012;
• 40 – Transferências a Municípios;
• 41 - Transferências a Municípios – Fundo a Fundo;
• 42 - Execução Orçamentária Delegada aos Municípios;
• 45 – Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de
recursos  de  que  tratam  os  §§1º  e  2º  do  art.  24  da  Lei
Complementar nº141, de 2012;
• 46 – Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de
recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de
2012;
•  50  –  Transferências  a  Instituições  Privadas  sem  Fins
Lucrativos;
•  60  –  Transferências  a  Instituições  Privadas  com  Fins
Lucrativos;
• 67 – Execução de Contrato de Parceria Publico - Privada –
PPP;
• 70 – Transferências a Instituições Multigovernamentais;
• 71 – Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato
de rateio;
• 72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos;
• 73 – Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato
de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art.
24 da Lei Complementar nº 141, de 2012;
• 74 – Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato
de rateio à conta de recursos de que trata o art.25 da Lei
Complementar nº 141, de 2012;
•  75  –  Transferências  a  Instituições  Multigovernamentais  a
conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º art. 24 da Lei
Complementar nº 141, de 2012;
•  76  –  Transferências  a  Instituições  Multigovernamentais  a
conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar
nº 141, de 2012;
 • 80 – Transferências ao Exterior;

• 90 – Aplicações Diretas;
• 91 – Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgão,
Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da
Seguridade Social;
• 93 – Aplicação Direta Decorrente de Operações de Órgão,
Fundos  e  Entidades  Integrantes  do  Orçamento  Fiscal  e  da
Seguridade  Social  com  Consórcio  Publico  do  qual  o  Ente
Participe;
• 94 – Aplicação Direta Decorrente de Operações de Órgão,
Fundos  e  Entidades  Integrantes  do  Orçamento  Fiscal  e  da
Seguridade Social com Consórcio Publico do qual o Ente Não
Participe;
• 95 – Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§
1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141 de 2012;
• 99 – A Definir (sendo proibida a execução nesta modalidade).
 
  Art. 12º - As operações de crédito por antecipação de Receita,
contratados pelo Município, serão totalmente liquidadas até o
final do exercício em que forem contratadas.
 
  Art. 13º - A proposta orçamentaria do Poder Legislativo será
encaminhada ao executivo até 15 de julho de 2020, para serem
incluídos na proposta Orçamentária do Município.
  Parágrafo Único – Para efeito do disposto na Lei Orgânica do
Município, ficam estipulados os limites para a elaboração da
proposta orçamentária do Legislativo:
  I.-  O  total  das  despesas  do  Poder  Legislativo  Municipal,
incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com
inativos,  não  poderá  ultrapassar  7%  (sete  por  cento)  do
somatório  da  receita  tributária  e  das  transferências
constitucionais efetivamente realizadas no exercício anterior,
conforme Art. 29-A, inciso I da Constituição Federal (E.C. nº
58/2009).
  II.- As despesas com pessoal incluindo gastos com subsídios
dos vereadores deverão observar o disposto no Art. 29-A, § 1º
da Constituição Federal (E.C. nº 25/2000).
 
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
 
  Art.  14º  -  Acompanharão  o  Projeto  de  Lei  Orçamentária
Anual:
  I – Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscais e da
Seguridade Social bem como do conjunto dos dois orçamentos,
apresentado de forma sintética e agregada, evidenciando déficit
ou superávit e o total de cada um dos orçamentos;
  II – Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscais e da
Seguridade Social bem como do conjunto dos dois orçamentos,
segundo as categorias e subcategorias econômicas;
  III – Quadro-Resumo das despesas dos orçamentos fiscais e da
seguridade social bem como o conjunto dos dois orçamentos:

Por classificação institucional;a.
Por função;b.
Por sub função;c.
Por programa;d.
Por grupo de despesa;e.
Por modalidade de aplicação;f.
Por elemento de despesa.g.

  IV – Demonstrativo dos recursos destinados à Manutenção do
Ensino Fundamental do Ensino Infantil e do Desenvolvimento
do Ensino;
V – Demonstrativo dos investimentos consolidados nos 03 (três)
orçamentos do Município;
VI – Demonstrativo da despesa por grupo de despesa e fonte de
recursos identificando os valores em cada um dos orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, em termo global e por órgãos;
VII – As tabelas explicativas de que trata o Art. 22, inciso III,
letras A, B e C, sobre a evolução da Receita, letras D, E e F
sobre a evolução da Despesa, conforme a Lei 4.320/64.
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA MUNICIPAL
 
Art. 15º  -  O Poder Executivo,  tendo em vista a capacidade
financeira do Município, procederá à seleção das prioridades
estabelecidas  no  Plano  Plurianual,  a  serem  incluídas  na
proposta  orçamentária,  podendo,  se  necessário,  incluir
programas  de  operações  de  crédito.
 
Art.  16º  -  O  Projeto  de  lei  orçamentária  poderá  incluir  na
composição total da receita recursos provenientes de operação
de crédito,  respeitados os  limites  estabelecidos no art.  167,
inciso III da Constituição Federal.
 
  Art. 17º - A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de
operações de crédito por antecipação da receita,  desde que
observado  o  disposto  no  Art.  38,  da  Lei  Complementar  nº
101/2000.
 
Art. 18º - As despesas com o serviço da dívida do Município,
deverão  considerar  apenas  as  operações  contratadas  e  as
propriedades  estabelecidas,  bem  assim  as  autorizações
concedidas, até a data do encaminhamento da proposta da Lei
Orçamentária.
 
CAPÍTULO VI
DAS  DISPOSIÇÕES  SOBRE  O  ORÇAMENTO  FISCAL  E  DA
SEGURIDADE SOCIAL
 
Art. 19º - O Orçamento Fiscal obedecerá obrigatoriamente aos
princípios da unidade, universalidade e anualidade.
 
Art. 20º - O Orçamento Fiscal do Município abrangerá todas as
receitas e despesas do Poder Executivo, seus fundos, órgãos e
entidades e bem assim do Poder Legislativo.
Parágrafo Único – Serão excluídos do Orçamento Fiscal os
órgãos,  fundos  e  entidades  integrantes  do  Orçamento  da
Seguridade Social.
 
Art. 21º  -  O Orçamento da Seguridade Social  abrangerá as
ações  governamentais  dos  poderes,  órgãos  e  fundos  da
Administração Direta, vinculadas a áreas de Saúde, Previdência
e Assistência Social e obedecerá ao definido na Lei dos Fundos
de Saúde e Assistência Social e da Lei Orgânica do Município.
 
  Art. 22º - O orçamento de investimento previsto detalhará,
individualmente por categoria de programação e natureza da
despesa  as  aplicações  destinadas  às  Despesas  de  Capital,
constantes da presente Lei.
 
  Art. 23º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono
aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício da rede pública, nos termos dos Arts. 21 e 22 da Lei
Federal Nº 11.494/2007, observando as condições estipuladas
no Art. 169, § 1º, incisos I e II da Constituição da República.
 
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICIPIO
 COM O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 
Art. 24º - As despesas com pessoal da Administração Direta e
indireta ficam limitadas a 60% (sessenta por cento) da Receita
Corrente Liquida, sendo 54% (cinquenta e quatro por cento)
para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder
Legislativo, atendendo ao disposto no inciso III, do Art. 19 e
inciso III, do Art. 20, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio  de  2000,  bem  como  ao  disposto  no  Art.  182  da
Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município.
 

§ 1º. A verificação dos cumprimentos dos limites estabelecidos
nos supramencionados Art. 19 e 20 da Lei Complementar nº
101/2000, será realizada ao final de cada semestre.
 
§ 2º. Entendem-se como Receita Corrente Liquida para efeito de
limites do presente artigo, o somatório das Receitas Correntes
da  Administração  Direta  e  Indireta,  excluída  as  Receitas
relativas à contribuição dos serviços para custeio do sistema de
Previdência e Assistência Social, conforme inciso IV, letra C do
Art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
 
§ 3º. O limite estabelecido para Despesas de Pessoal, de que
trata este artigo, abrange os gastos de Administração Direta e
Indireta, nas seguintes Despesas:
 
I – Salários (vencimentos e vantagens fixas e variáveis);
II – Obrigações patronais (encargos sociais);
III – Proventos de aposentadoria, reformas e pensões;
IV – Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;
V – Subsídios dos Vereadores;
VI – Outras despesas com pessoal.
 
  §  4º.  A  concessão  de  qualquer  vantagem ou aumento  de
remuneração  além  dos  índices  inflacionários,  a  criação  de
cargos ou alterações de estrutura de carreira,  bem como a
admissão,  a  qualquer  título,  pelo  órgão  ou  entidade  da
Administração Direta, Autarquias e Fundações, só poderá ser
feita  de houver prévia  dotação orçamentária  suficiente para
atender as projeções de despesas até o final  do exercício e
obedecerão ao limite do caput deste artigo.
 
  § 5º. Os valores dos Contratos Terceirizados de Mão de Obra
que  se  referem a  substituição  de  servidores  e  empregados
públicos  serão  contabilizados  como  “Outras  Despesas  de
Pessoal”.
 
  § 6º. O pagamento de precatório judicial deverá obedecer aos
preceitos e regras da Emenda Constitucional nº62, de 09 de
dezembro de 2009 e na Lei Municipal correspondente.
 
Art. 25º - Fica autorizada a concessão de ajuda financeira a
entidade sem fins lucrativos de reconhecida utilidade pública; a
pessoas físicas, carentes, mediante processo interno, nas áreas
de administração, educação, saúde e assistência social.
 
§ 1º. Os pagamentos serão efetuados após aprovação pelo Poder
Executivo,  dos  Planos  de  Aplicação  apresentados  pelas
entidades  beneficiadas.
 
§ 2º. Os prazos para a prestação de contas serão fixados pelo
Poder  Executivo,  dependendo  do  Plano  de  Aplicação,  não
podendo ultrapassar aos 30 (trinta) dias do encerramento do
exercício.
 
§ 3º. Fica vedada à concessão de ajuda financeira às entidades
que não prestarem contas dos recursos recebidos, assim como
as que não tiverem as suas contas aprovadas pelo Executivo
Municipal.
 
SEÇÃO I
DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM O REPASSE PARA A
CÂMARA
 
Art. 26º - A liberação de recursos correspondentes às dotações
orçamentárias  destinadas  às  despesas  do  Poder  Legislativo
Municipal  ocorrerá  conforme  o  disposto  no  Art.  29  da
Constituição Federal e na Emenda Constitucional nº 58, de 23
de Dezembro de 2009.
Parágrafo  Único –  O Poder  Executivo  repassará  ao  Poder
Legislativo,  até o dia 20 (vinte)  de cada mês,  7% (sete por
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cento) de sua receita, relativa ao somatório da receita tributária
e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158
e  159,  da  Constituição  Federal  efetivamente  realizada  no
exercício  anterior,  excluindo-se  os  valores  de  convênios,
alienações de bens, fundos especiais e operações de créditos,
desde  que  aprovada  por  lei  específica  tomando  este  pode
independente.
Art. 27º – De acordo com o artigo 29 da Constituição Federal
no seu inciso VII, o total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco
por  cento)  da  receita  do  município,  bem como  não  poderá
gastar mais de 70% (setenta por cento), do seu repasse com
folha de pagamento.
 
Art. 28º - O Poder Executivo fica autorizado a descontar na
parcela  do repasse mensal  do Duodécimo ao Legislativo,  os
débitos previdenciários com INSS, não pagos pelo Legislativo
até o seu vencimento que foram debitados na Conta do FPM e
qualquer outro debito junto a Secretaria de Receita Federal que
deixe o Poder Executivo inadimplente. (ARTIGO SUPRIMIDO
POR EMENDA DO VEREADOR JOSÉ ARNALDO SOUZA
MACHADO)
 
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO
 
Art. 29º - A estimativa da receita que constará no projeto de
Lei  Orçamentária  para  o  Exercício  de  2021,  contemplara
medidas  de  aperfeiçoamento  da  administração  dos  tributos
municipais,  com  vistas  à  expansão  da  base  tributária  e
consequentemente aumento das receitas próprias.
 
Art.  30º  -  O  Prefeito  Municipal  encaminhará  à  Câmara
propostas de alteração na legislação Tributária,  verificada a
necessidade ou conveniência administrativa, visando a:
 
I – Adequação das alíquotas dos tributos municipais;
II – Priorização dos tributos diretos;
III – Aplicação da justiça fiscal;
IV – Atualização das taxas;
V – Reformulação dos procedimentos necessários à cobrança
dos tributos municipais.
 
Art. 31º- São Receitas do Município:
 
I – Os tributos de sua competência (IPTU, IRRF, ITBI, ISSQN,
Taxas e Contribuições de Melhoria);
II  –  a  quota  de  participação  nos  Tributos  arrecadados  pela
União e Pelo Estado do Maranhão;
III – o produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e
Proventos  de Qualquer  Natureza,  incidentes  na fonte,  sobre
rendimentos,  a  qualquer  título,  pagos  pelo  Município,  suas
autarquias e fundações;
IV – as multas decorrentes de infrações de trânsito, cometidas
nas vias urbanas e nas estradas municipais;
V – as rendas de seus próprios serviços;
VI  –  o  resultado  de  aplicações  financeiras  disponíveis  no
mercado de capitais;
VII – a rendas decorrentes do seu Patrimônio;
VIII – a contribuição previdenciária de seus servidores; e
IX – outras.
 
Art. 32º - Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas:
 
I  –  Os fatores  conjunturais  que possam vir  a  influenciar  os
resultados dos ingressos em cada fonte;
II  –  as  metas  estabelecidas  pelo  Governo  Federal  para  o
controle da economia com reflexo no exercício monetário, em
cortejo com os valores efetivamente arrecadados no exercício

de 2018 e exercícios anteriores;
III – o incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual
e  Federal  que  tenho  reflexo  no  crescimento  real  da
arrecadação;
IV – os resultados das Políticas de Fomento, Incremento e Apoio
ao Desenvolvimento Industrial, Agropastoril e Prestacional do
Município,  incluindo  os  Programas,  Públicos  e  Privados,  de
formação e qualificação de mão-de-obra;
V – as inserções concedidas, observadas as normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos
termos da Lei Complementar 101/2000, de 04/05/2000;
VI  –  a  inflação  estimada,  cientificamente,  previsível  para  o
exercício de 2020, tendo como base o Índice Geral de Preço do
Mercado – IGPM calculado pela Fundação Getúlio Vargas;
VII  –  a  previsibilidade  de  realização  de  convênios  junto  ao
Governo Federal e do Estado do Maranhão, ou qualquer órgão
ou  entidade  da  Administração  Pública  Federal,  Estadual  e
Municipal;
VIII – a mudança na base de financiamento da Educação Básica,
com implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da  Educação  Básica  e  da  Valorização  dos  Profissionais  da
Educação – FUNDEB.
XIX  –  a  previsão  de  aumento  no  índice  de  participação  na
receita do ICMS Ecológico;
XX – variação de índice de preços, do crescimento econômico
ou de qualquer outro fator relevante;
XXI  –  esforço  municipal  na  arrecadação  de  suas  receitas
próprias  através  de  ações  que  visem  o  incremento  da
arrecadação, através do combate à sonegação, Educação Fiscal,
dentre outras ações; e
XXII – outras.
 
Art.  33º  –  Na  elaboração  da  Proposta  Orçamentária,  as
previsões  de  receita  observarão  as  normas  técnicas  legais,
previstas no art. 12 § 3º da Lei Complementar nº 101/2000, de
04/05/2000.
Parágrafo Único – A Lei Orçamentária:
 
I  –  autorizará  a  abertura  de  créditos  suplementares  para
reforço  de  dotações  orçamentárias,  em  percentual  de  no
máximo 70% (setenta por cento), do total da despesa fixada,
observados os limites do montante das despesas de capital, nos
termos do inciso III,  do artigo 167, da Constituição Federal,
cuja abertura far-se-á mediante edição de ato de cada poder;
 
II – conterá reserva de contingência, destinada ao:

Reforço de dotações orçamentárias  que se  revelarema.
insuficientes  no  decorrer  do  exercício  de  2021,  nos
limites definidos em lei;
Atendimento de passivos contingentes e outros riscos eb.
eventos fiscais imprevistos.

 
III  –  Autorizará  a  realização  de  operações  de  créditos  por
antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento)  do  total  da  receita  prevista,  subtraindo-se  deste
montante o valor das operações de créditos, classificadas como
receita.
Art. 34º – A receita deverá estimar a arrecadação de todos os
tributos  de  competência  municipal  previstos  em  seu
ordenamento  jurídico,  bem  assim  os  tributos  atribuídos  ao
Município na Constituição Federal.
 
Art.  35º  –  O  orçamento  deverá  consignar  como  receitas
orçamentárias  todos  os  recursos  financeiros  recebidos  pelo
Município, provenientes de transferências que lhe venham a ser
feitas por outras pessoas de direito público ou privado, que
sejam  relativos  a  convênios,  contratos,  acordos,  auxílios,
subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza
extra-orçamentária,  cujo  produto  não  tenha  destinação  a
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atendimento de despesas públicas municipais.
 
Art. 36º – Na estimativa das receitas serão considerados os
efeitos  das  modificações  na  legislação  tributária,  que  serão
objetos  de  projetos  de  leis  a  serem  enviados  à  Câmara
Municipal, no prazo legal e constitucional.
Parágrafo  único  –  Os  projetos  de  leis  que  promoverem
alterações na legislação tributária observarão:
I  –  revisão e adequação da Planta Genérica de Valores dos
Imóveis Urbanos;
II  –  revisão  das  alíquotas  do  Imposto  Predial  e  Territorial
Urbano, sem ultrapassar os limites máximos já fixados em lei,
respeitadas, a capacidade econômica do contribuinte e a função
social da propriedade.
III  –  revisão  e  majoração  das  alíquotas  do  Imposto  sobre
Serviços de Qualquer Natureza;
IV – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos
dos serviços prestados;
V – instituição e regulamentação da contribuição de melhorias
sobre obras públicas
 
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 37º - O Poder Executivo enviará até o dia 30 (trinta) de
Agosto  de  2020  o  Projeto  de  Lei  Orçamentária  à  Câmara
Municipal,  que apreciará até a última Sessão Legislativa do
semestre, devolvendo-o a seguir para sanção.
Parágrafo  Único  –  Se  a  Lei  Orçamentária  Anual  não  for
sancionada  até  31  de  Dezembro  de  2020,  fica  o  Executivo
Municipal  autorizado  a  adotar  o  que  rege  a  Lei  Orgânica
Municipal.
 
Art.  38º  -  A  Lei  Orçamentária  será  sancionada  até  31  de
Dezembro de 2020, acompanhada do Quadro de Detalhamento
de Despesas – Q.D.D., especificando por órgão, os projetos e
atividades,  os  elementos  de  despesas  e  respectivos
desdobramentos  com  valores  devidamente  atualizados.
 
§  1º.  As  alterações  decorrentes  da  abertura  de  créditos
adicionais integrarão ao Quadro de Detalhamento de Despesas,
observados os limites fixados na Lei Orçamentária.
I  –  Os  Projetos  da  Lei  Orçamentária  Anual  e  de  Créditos
Adicionais, bem como suas propostas de modificações referidas
na Lei Orgânica do Município, serão apresentadas com a forma
e o detalhamento de despesas estabelecidas nesta Lei.
II  –  Os  Decretos  de  Abertura  de  Créditos  Suplementares
autorizados na Lei Orçamentária Anual serão acompanhados,
na sua publicação, da especificação das dotações neles contidos
e das fontes de recursos que os atenderão.
 
§  2º.  Fica autorizada a transposição,  o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria Econômica/Grupo
de Natureza de Despesa/Modalidade de aplicação sem interferir
no  limite  do  percentual  de  suplementação  dos  critérios
adicionais a serem estabelecidos na lei orçamentária, poderá
ser feito por Decreto do Prefeito Municipal (art.167, VI da CF).
(PARÁGRAFO SUPRIMIDO POR EMENDA DO VEREADOR:
JOSÉ ARNALDO DE SOUZA MACHADO)
 
Art.  39º  -  Efetuar  com  estrita  observância  a  emissão  de
relatórios e demonstrativos em cumprimento de prazos, limites
de aplicação de recursos de conformidade com as disposições
do Art. 63 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000
– Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Art. 40º - Serão consideradas legais as despesas com multas,
juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no
pagamento de compromissos  por  insuficiência  de caixa e/ou
necessidade  de  priorização  do  pagamento  de  despesas

imprescindíveis  ao  pleno  funcionamento  das  atividade  e
execução dos projetos da administração municipal.
 
Art. 41º - Em cumprimento ao disposto na alínea “e” do inciso I
do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – FRF nº 101, de
04/05/2000, a alocação dos recursos da Lei Orçamentária será
feito de forma a propiciar o controle de custos das ações e a
avaliação dos resultados dos programas do Governo Municipal.
Parágrafo Único – A avaliação dos resultados obtidos em cada
Órgão, dos programas financiados com recursos Orçamentários
que integram a execução do Orçamento, conforme dispõe o Art.
4º,  I,  alínea  “e”  da  LRF,  deverá  ser  procedida  pelo  Poder
Executivo  em cada  bimestre,  ficando o  Controle  Interno  do
município responsável pela apreciação dos relatórios, adotando
as  medidas  para  o  cumprimento  das  metas  fiscais,  que
acompanhará a evolução dos resultados primário e nominal,
durante o Exercício Financeiro de 2021.
 
Art.  42º  -  Fica  o  Poder  Executivo  e  o  Poder  Legislativo
autorizado a realizar concurso público para preenchimento de
vagas e cargo no âmbito da administração municipal, desde que
não  venha  ultrapassar  o  limite  prudencial  dos  gastos  com
pessoal, elencados no Art. 24 da presente Lei.
 
Art. 43º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
metas  e  prioridades  da  administração  pública  municipal,
incluindo as  despesas de capital  para o  exercício  financeiro
subsequente,  orientará  a  elaboração  da  Lei  Orçamentária
Anual,  disporá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agencias financeiras e
oficiais de fomento.
 
Art. 44º - Caso seja necessário o Poder Executivo adotará à
limitação  de  empenho  das  dotações  orçamentárias  e  da
movimentação financeira, em conformidade com a alínea “b” do
inciso I do Art. 4º da LRF nº 01, de 04/05/2000, para atingir as
metas  fiscais  prevista  no Anexo de Metas  Fiscais  desta  Lei
orçamentária, será feita de forma proporcional ao montante dos
recursos  alocados  para  o  atendimento  de  “outras  despesas
correntes inversões financeiras” de cada poder, aos trinta dias
subsequentes.
 
Art.  45º –  O Município deverá investir  prioritariamente em
projetos e atividades voltadas à infância, adolescência, idosos,
mulheres  e  gestantes  buscando  o  atendimento  universal  à
saúde,  assistência  social  e  educação,  visando  melhoria  da
qualidade dos serviços públicos inerentes.
 
Art. 46º – É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como
em suas alterações,  a transferência ou doação de quaisquer
recursos  do  Município  para  clubes,  associações  e  quaisquer
outras entidades congêneres, excetuadas creches, escolas para
atendimento  de  atividades  de  pré-escolas,  centro  de
convivência de idosos, centros comunitários, unidades de apoio
a gestantes,  unidade de recuperação de toxicômanos, outras
entidades  com  finalidade  de  atendimento  às  ações  de
assistência social e quando autorizado pelo legislativo, por meio
de convênios.
 
Art.  47º  –  A  Lei  Orçamentária  autorizará  a  realização  de
programas  de  apoio  e  incentivo  às  entidades  estudantis,
destacadamente no que se refere à educação, cultura, turismo,
meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bem como
para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de
estudo  e  estágios  com  escolas  técnicas  profissionais  e
universidades,  priorizando  o  ensino  fundamental,  conforme
legislação vigente.
 
  Art. 48º – Com vistas ao atendimento, em sua plenitude, das
diretrizes,  objetivas  e  metas  da  Administração  Municipal,
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previstas neste Projeto de Lei, fica autorizado o Chefe do Poder
Executivo,  a  adotar  as  providências  indispensáveis  e
necessárias  à  implantação  das  políticas  aqui  estabelecidas,
podendo articular convênios,  viabilizar recursos nas diversas
esferas  do  Poder,  contrair  empréstimos  observadas  a
capacidade de endividamento do Município, subscrever quotas
de consórcio para efeito de aquisição de veículos ou máquinas
rodoviários, e promover a atualização monetária do Orçamento
de  2021,  até  o  limite  do  índice  acumulado  da  inflação  no
período que mediar o mês de maio a dezembro de 2020, se por
ventura  se  fizer  necessários,  observados  os  Princípios
Constitucionais e legais,  especialmente o que dispuser a Lei
Orgânica do Município, a Lei Orçamentária, a Lei Federal Nº
4.320/64,  a  lei  que  estabelece  o  Plano  Plurianual  e  outras
pertinentes à matéria posta, bem como promover, durante a
execução orçamentária, a abertura de créditos suplementares,
até o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender
os elementos de despesas com dotações insuficientes.
 
Art. 49º - Caso o Projeto de Lei Orçamentário de 2021 não seja
aprovado  e  sancionado  até  31  de  Dezembro  de  2020,  a
programação dele constante poderá ser executado até a edição
da respectiva Lei Orçamentária na forma original encaminhada
a Câmara Legislativa, executados os investimentos em novos
projetos custeados exclusivamente com recursos ordinários do
Tesouro Municipal.
 
Art.  50º  -Revogadas  as  disposições  em  contrário,  esta  Lei
entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2021.
 
Art. 51º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Araioses – MA., 23 de junho de 2020.
 
Cristino Gonçalves de Araújo
Prefeito Municipal de Araioses - Maranhão
 
DETALHAMENTO DAS UNIDADES ORÇAMENTARIAS
 
CÂMARA MUNICIPAL
 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes;
- Despesas de exercício anteriores;
- Obras e instalações;
- Manutenção do Funcionamento da Câmara;
- Aquisição de veículos;
-  Encargos  com  assessoria/consultoria,  jurídica  e
contábil;
- Outras ações de interesse do Legislativo;
 
GABINETE DO PREFEITO
 
- Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Contribuição à Entidades;
-  Encargos  com  Assessoria  Jurídica  e  Técnica
Administrativa;
- Aquisição de Material Permanente;
- Aquisição e locação de veículos para gabinete;
- Despesas de exercício anteriores;
 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 
- Manutenção da Controladoria Geral;
- Aquisição de Equipamento para Controladoria;
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 
- Manutenção e Funcionamento de Atividades;

- Aquisição de Equipamentos para Procuradoria;
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO GERAL
 
- Manutenção da Secretaria de Administração Geral;
-  Aquis .  Equip.  e  Mat.  Permanente  para  Sec.
Administrativa;
- Indenizações Adm. E Sentenças Judiciais;
- Aquisição de Imóveis;
- Aquisição de Veículos;
-  Realização de  concurso  público  e/ou seleção Publica
simplificada;
- Aquisição e locação de veículos para administração;
- Inativos e Pensionistas;
- Despesas com obrigação Patronal;
- Administração da Junta de Serviço Militar;
- Despesas com serviços postais convencionais;
- Manutenção dos serviços telefônicos;
- Atividade cívicas e comemorativas;
- Amortização com dívida interna;
- Reserva de contingência;
-  Atividades  de  órgãos  públicos  com representação no
município;
- Manutenção e conservação de bens móveis e imóveis;
- Manutenção do setor de segurança pública;
- Despesas de exercício anteriores;
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 
-  Manutenção  e  Funcionamento  da  Secretaria  de
Finanças;
- Aquis.  Equipamentos e Mat. Permanentes;
- Manutenção e Funcionamento dos Serviços Contábeis;
- Serviços bancários e financeiros;
- Despesas com o PASEP;
- Amortização da dívida com a RFB;
- Amortização da dívida previdenciária;
- Cumprimento de Sentenças judiciais;
- Despesas com exercícios anteriores;
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
-  Manutenção  e  funcionamento  da  Secretaria  de
Educação;
- Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado – PBA;
- Administração e modernização da secretaria;
- Aquisição de veículo escolar;
- Construir ou reformar e Equipar Centro de Educação;
- Manutenção do programa Dinheiro Direito nas Escolas-
PDDE;
- Manutenção do Programa Nasc. De Merenda Escolar –
PNAE;
- Manutenção e Funcionamento do PNATE;
-  Manutenção  e  Funcionamento  do  salário  Educação-
QSE;
- Manutenção do Transporte escolar;
- Treinamento e capacitação de pessoal;
-  Construção,  restauração  e  ampliação  de  unidades
escolares e quadras;
- Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as escolas
municipais;
-  Aquisição  de  equipamentos  e  materiais  permanentes
para secretaria de Educação;
- Manutenção do ensino profissionalizante;
- Construção e restauração de creches;
- Aquis. De material permanente para creches;
- Implantação de brinquedoteca nas escolas de educação
infantil;
- Manutenção de creches do município;
-  Aquis.  Equip.  E  mat.  Perman.  p/  Prog.  Brasil
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Alfabetização;
- Programa de Erradicação do Analfebetismo;
- Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal;
- Encargos com o Programa Brasil Alfabetização;
- Despesas com exercícios anteriores;
- Outras ações de interesses da Sec. Educação;
- Gastos com demais programas da educação;
- Manutenção do ensino especial e excepcional;
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,  DESPORTO E
LAZER
 
- Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura
Desp. e Lazer;
- Aquisição de equip. e mat. Permanente para a Secretaria
de Cultura Desp. e Lazer;
- Despesas com serviços de apoio às atividades culturais
do Município;
- Realização de Festejos Natalinos, São João, Nossa Sra.
da Conceição, Caranguejo e Carnaval.
- Reforma e Ampliação do Estádio Municipal;
-  Const.  Reformas  e  Ampliação  Ginásios,  quadras  e
Campos de Futebol;
- Apoio no Futebol Amador e Profissional;
- Construção da Praça da Juventude;
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
-Manutenção da secretaria municipal de saúde;
- Aquisição de Material Permanente;
- Aquisição de unidade móvel de saúde;
- Despesas com exercícios anteriores;
- Construção, Ampliação e Reforma de Hospital e UBS;
- Cumprimento de Sentenças Judiciais;
 
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  TRABALHO  E  AÇÃO
SOCIAL
 
- Amparo assistência ao Idoso;
- Amparo assistencial ao Deficiente Físico;
- Manutenção das atividades do Conselho Tutelar;
- Manutenção do Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e
do Adolescente;
- Construção do centro de assistência e promoção social;
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes;
- Manutenção da Secret. de Trabalho e Ação Social;
- Benefícios eventuais a pessoas carentes;
- Despesas com exercícios anteriores;
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
- Manutenção e funcionamento da secretaria de Obras e
Urbanismo;
- Aquisição de veículos pesados para secretaria de obras;
- Manutenção dos serviços e correição;
- Manutenção do setor de limpeza pública;
- Construção e restauração de cemitérios;
- Aquisição de equipamentos e matérias permanentes;
-  Manutenção  e  Conservação  de  Prédios  Públicos  e
Logradouros;
-  Construção  ampliação  e/ou  reforma  de  prédios  e
logradouros públicos;
- Construção de Unidades habitacional;
- Projeto minha casa, minha vida;
- Construção de galerias, bueiros, passagem molhada e
pontes;
- Construção e instalação de lavandeiras públicas;
- Const. erecup. de açudes, barragens e barreiros;
- Implantação de fossas sépticas;
-  Const.  recup.  e  equipar  poços  chafarizes  e  caixas
d´água;

-  Construção,  reforma  e/ou  ampliação  de  aterros
sanitários;
- Melhoria sanitária domiciliar;
- Const. e rest. de galerias e canais de drenagem;
- Construção de rede de esgoto sanitário;
- Manutenção do Sistema de abastecimento d’água;
- Manutenção dos poços, chafarizes e caixas d’água;
- Outras ações de interesse desta secretaria;
- Ampl. e manutenção da rede de distribuição de energia
elétrica e iluminação;
-  Construção,  recuperação  e  manutenção  de  praças,
parque e jardins;
- Manutenção dos serviços de limpeza pública;
- Pavimentação e melhoria das vias urbanas, meios fios e
sarjetas;
- Manutenção de vias e acesso e estradas vicinais;
- Despesas com exercícios anteriores;
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  AGRICULTURA  E
ABASTECIMNETO
 
-  Manutenção  da  secretaria  de  agricultura  e
abastecimento;
- Const. ampl. eequip. o sistema de abastecimento d’água;
- Const. reforma e ampl. de mercado, feiras e matadouro
público;
- Manutenção das casas de farinha comunitárias;
- Aquisição de imóveis;
- Aquisição de veículos para secretaria de agricultura;
- Aquisição de trator e implementos de agricultura;
- Apoio a produção agrícola;
- Const. Reformar, ampliar e equipar as casas de farinha
comunitária;
-  Aquisição  de  equipamentos  e  mat.  permanente  para
agricultura ;
-  Aquisição  de  materiais  de  distribuição  gratuita  para
distribuição pequenos produtores;
- Implantação e ampliação de escola da família agrícola;
-  Implantação  agroindústria  de  benef.  damandioca  e
outros produtos regionais;
-  Implantar  e  equipar  o  centro  de  Formação  da
agricultura familiar;
- Outras ações de interesses desta secretaria;
-  A p o i o  g r u p o s  p r o d u ç ã o ;  c r i a ç ã o
galinhas/piscicultura/apicultura/ovinos/suínos;
- Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar rural;
- Despesas com exercícios anteriores;
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
 
- Manutenção da Secretaria de Comunicação;
- Aquisição de equip. E mat. Permanente para Secretaria
de Comunicação;
- Despesas com retransmissão de sinais TV no município;
- Despesas com publicação de editais, anúncios e notas;
-  Despesas  com  assinaturas  de  jornais,  revistas  e
periódicos;
- Despesas com manutenção de pontos de internet;
- Manutenção dos Serviços de Câmera de Segurança;
- Despesas com exercícios anteriores;
 
SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  MEIO  AMBIENTE  E
TURISMO
- Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente;
- Conclusão do Parque Ambiental;
- Aquis. Equipamento e mat. Permanente para sec. Meio
ambiente;
- Aquisição de veículos para sec. Meio Ambiente;
-  Revitalização  e  urbanização  da  margem  de  rios  e
açudes;
-  Elaboração  e  implantação  do  programa de  educação
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ambiental;
-Elaborar o diagnóstico de necessidade de melhorias na
qualidade  da  infra-estrutura  oferecida  ao  turista  no
Município;
-  Implantar  e  acompanhar  a  execução  de  campanhas
publicitárias,  com  vistas  à  projeção  do  Município  no
âmbito nacional e internacional no turismo;
-  Subsidiar  a  elaboração  de  zoneamento  turístico  do
Município,  com  indicações  de  áreas  consideradas  de
interesse para a exploração de atividades vinculadas ao
turismo,  mantendo  estas  informações  atualizadas  e
disponíveis  para  investimento  públicos  e  privado;
-  Estabelecer  e  manter  permanentemente contato  com
órgãos oficiais  de turismo,  público ou privados com o
objetivo de manter  a  Secretaria  atualizada quanto aos
planos, programas e normas de turismo vigentes;
-  Manter  cadastro  atualizado  da  oferta  turística  do
Município,  inclusive  seus  recursos  naturais,
estabelecimento de hospedagem e alimentação, áreas de
lazer  e  recreação  e  demais  equipamentos  de  natureza
turística;
- Manter atualizado em arquivo, a relação das empresas
promotoras de eventos, operadoras turísticas, agências de
viagens, locadoras de veículos, transportadoras e demais
prestadoras de serviço turístico;
- Manter o inter-relacionamento com os poderes federal e
estadual,  entrosando-se com as respectivas autoridades
no interesse do turismo no Município;
-Elaborar diagnósticos, estudos e projetos de interesse da
Secretaria;
- Manter um sistema de informações sobre empresas e
investidores do setor de turismo;
- Iniciar ações de coordenação, monitoramento, incentivo,
acompanhamento  e  avaliação  das  ações  inerentes  à
execução  dos  programas  da  política  de  turismo  de
Araioses - MA, assim como aquelas traçadas pelo plano
diretor estadual e federal;
- Contribuir para a promoção e a divulgação do potencial
turístico de Araioses-  MA e da região do entorno,  em
âmbito local, nacional e internacional;
- Indicar processos de obtenção de uma maior fluidez na
expansão  e  melhoria  da  infra-estrutura  turística,
instigando  parcerias  para  novos  investimentos  em
Araioses-  MA  e  na  região  do  entorno;
- Impulsionar ações que visem a integração das atividades
do  setor  de  turismo,  com  a  região  geo-turística  de
Araioses  -  MA,  aí  compreendendo  destinos,  roteiros  e
atividades  turísticas  dos  municípios  vizinhos  de
características  turísticas  conjuntas;
-  Incentivar  a  interação  com  entidades  públicas  e
privadas,  organizações  não  governamentais  e
organizações  da  sociedade  civil  de  interesse  público,
nacionais e internacionais, com o objetivo de incrementar
o intercâmbio de novas tecnologias de desenvolvimento
turístico;
- Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza
de suas funções, que lhe forem atribuídas.
 
FUNDO DE MANUT.  E DES.  DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDEB
 
- Aquisição de Imóvel – 40%;
- Aquisição de Veiculo- Ensino Fundamental - 40%;
- Encargos com Educação de jovens e adultos - 40%;
- Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos – 60%;
- Investimento em Educação;
- Construir, recuperar e equipar escolas – 40%;
- Encargo com o pessoal do magistério – 60%;
- Encargo com o pessoal administrativo – 40%;
- Treinamento e qualificação de Professores;

- Outras Despesas de custeio – 40%
- Conservação e manutenção de Unidades Escolares;
- Manutenção do transporte escolar;
- Encargos com o ensino especial e excepcional - 40%;
- Encargos com o ensino especial e excepcional – 60%
- Construção e reforma de unidades escolares – 40%;
-  Aquisição  de  equipamentos  e  material  permanente  –
40%;
- Manut. E encargos com o magistério – 60% - infantil;
- Manut. E encargos administrativos – 40% - infantil;
 
FUNNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes –
FMS;
- Manutenção das Atividades do FMS
-   Manutenção  da  Compensação  de  especificidades
regionais – CER;
- Programa Imp. Núcleos de apoio à saúde da família –
NASF;
- Programa Piso Básico Fixo – PAB – FIXO;
- Programa de saúde Bucal – PSB;
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
- Programa saúde da Família – PSF;
- Aquis. de  equip. para instalação da academia de saúde;
- Dinamização do Programa Saúde na Escola – PSE;
- Manutenção do centro de assist. psicossocial- CAPS;
- Gastos com os demais programas da saúde;
- Const. Reforma e ampliação de postos de saúde;
- Aquisição de veiculo;
- Aquisição de imóveis;
- Aquisição de unidade móvel de saúde;
- Const. ampl. prédios e órgãos dest. exec. ações básic. de
saúde;
- Manutenção do sistema de saúde do município;
- Criação do ATI – Academia demanda da terceira idade;
- Encargos com o transporte de doentes;
-  Prog.  Atendimento  e  acompanhamento  de  depen.
Químicos;
- Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas – CEO;
- Campanha Educativa e preventiva de saúde pública;
- Programa Farmácia Básica- AFB;
- Manutenção dos serviços de vigilância sanitária;
- Outras ações de interesse da saúde;
- Implementação do programa de combate a desnutrição;
- Despesas com exercícios anteriores;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL – FMAS
 
 -  Const.   e  Recup.  do  Centro  de  Convivência  e
Fortalecimento de Vínculos;
- Proteção social básica ao idoso – PSB idoso;
- Proteção Social especial ao deficiente;
- Prot. Social especial à criança e adolescente – PETI;
- Proteção social básica na infância – PSB Infância;
- Projetos e geração de renda e inserção produtiva;
- Aquisição de veículos;
- Proteção social básica de jovem;
- Aquis. de equip. e mat. Permanentes;
- Programa de Atenção Integral a Família – PAIF;
- Proteção social básica a família e a infância;
- Aquis. de equip. e mat. perman. para Assistência Social;
- Manutenção do Fundo de Assistência Social;
-  Programa  de  desenvolvimento  em  comunidades
agrícolas  e  ribeirinhas;
- Manutenção do Programa – SCFV;
- Benefícios eventuais e emergenciais;
- Beneficio de Prestação Continuada – BPC;
- Segurança alimentar e nutricional;
-  Aquisição  de  equipamento  e  mat.  Permanente  para
programa IGDBF;
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- Gastos com os demais programas de Assistência Social;
- Construir, reformar e equipar o CREAS;
- Manutenção do índice de gestão descentralizada bolsa
família – IGD BF;
- Manutenção do índice de gestão descentralizada – IGD
SUAS;
- Outras ações de interesses desta secretaria;
- Manutenção do Centro de referencia em assist. Social –
CRAS;
- Manutenção do CREAS – Centro de Ref. Espec. Da assist.
Social;
- Manutenção do Programa Projovem Adolescente – PBVI
LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
 
ANEXO I
 
METAS FISCAIS
 
  Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, do artigo 4º da
Lei  Complementar  nº  101,  de  04  de  Maio  de  2000,  este
documento  que  é  parte  integrante  da  Lei  das  Diretrizes
Orçamentárias – LDO para o exercício de 2021, destinado a
orientar a elaboração da proposta desse ano.
 
  Visa  estabelecer  prioridades  da  Administração  para  o
exercício de 2021, e as metas fiscais em valores correntes e
constantes relativas às receitas, despesas, resultado primário e
nominal, este entendido como a diferença entre a receita total
arrecadada e a despesa total realizada, e ao montante da dívida
do Município, para o exercício de 2021 e para os dois seguintes.
 
I – PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
 

Aumentar a arrecadação da receita tributária, mediantea.
campanha de conscientização, implemento das ações de
cobrança,  fiscalização  e  inscrição  na  dívida  ativa
municipal;
Adoção de medidas com vistas  a  manter  o  equilíbriob.
entre  receitas  e  despesas  dentre  elas  a  limitação de
empenho, evitando assim déficit financeiro no exercício;
Cumprir critérios e forma de limitação de empenhos,c.
principalmente no último quadrimestre do mandato;
Não ultrapassar  os  limites  estabelecidos  pelo  Senadod.
Federal concernente à Dívida Consolidada;
Aplicar  no  mínimo  25%  das  receitas  oriundas  dose.
impostos,  inclusive os provenientes de transferências,
na manutenção e desenvolvimento da educação;
Executar ações voltadas ao combate ao analfabetismo,f.
valorização dos professores, melhoria na qualidade do
ensino  e  permanência  das  crianças  nas  escolas.
Ampliação das áreas de atuação do governo municipal
na promoção da educação básica;
Aplicar  no  mínimo  15%  das  receitas  oriundas  dosg.
impostos,  inclusive as provenientes de transferências,
em ações e serviços públicos de saúde, melhorando a
qualidade do atendimento;
Aplicar  pelo  menos 60% do Fundo de Manutenção eh.
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos  Profissionais  da  Educação  –  FUNDEB,  conforme
disposto no inciso XII do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e Lei Nº 11.494/2007.
Manter  o  gasto  nominal  com pessoal,  comparando-sei.
com o ano anterior, ou seja, deduzido os aumentos do
salário mínimo, a inflação acumulada do exercício e os
aumentos  decorrentes  da  f ixação  do  piso  de
remuneração  dos  profissionais  da  educação;
Obedeceer  ao  limite  máximo  de  60%  da  Receitaj.
Corrente Líquida (RCL) com Pessoal, conforme fixado no
artigo 19, III, da LC nº 101/2000.

 k.

II – METAS FISCAIS
 
  As metas fiscais para o exercício de 2021 estão distribuídas na
forma a seguir especificada os respectivos valores decorrem da
aplicação  dos  critérios  e  das  premissas  mencionadas  neste
instrumento.
 
1 – METAS RELATIVAS À RECEITA
 
  As metas relativas à receita para 2021, e para os dois anos
subsequentes estão demonstradas na planilha I, deste anexo.
 
Critérios e Premissas utilizadas
 
  Para a definição do valor da receita projetada para o ano de
2021 e para os exercícios subsequentes – 2022 e 2023 foram
considerados os seguintes critérios e premissas:

O crescimento real da receita, considerando a evolução
da receita no período de 2018/2019, não incluídos os
efeitos inflacionários;
Incremento na arrecadação tributária de 2021, tendo em
vista aumento da fiscalização;
Crescimento na economia do município, e m função do
incremento da arrecadação e da contenção de gastos.

 
PLANILHA Nº I
EVOLUÇÃO DA RECEITA E METAS PARA 2021/2023
 
ESPECIFICAÇÃO 2018 2019   

PROGRAMADO
P/2020
Conforme
orçamento

META
P/2021

META
P/2022

META
P/2023

RECEITA CORRENTE 72.421.063,52 84.206.990,31 144.175.438,60 154.267.719,30 165.066.459,65 176.621.111,83
RECEITA CONSTANTE 69.524.958,18 80.838.710,69 138.408.421,06 148.097.010,52 158.463.801,26 169.556.267,36

 
  A metodologia utilizada para os exercícios de 2021 a 2023,
levou-se em consideração um crescimento anual de 7% (sete
por  cento),  tendo  a  receita  corrente  os  valores  constantes
descontando-se uma inflação anual de 4% (quatro por cento).
 
2 – METAS RELATIVAS ÀS DESPESAS
 
  As metas relativas à despesa para 2021 e para os dois anos
subsequente estão demonstradas na planilha nº II, deste anexo.
 
  A projeção das metas financeiras de despesas para os dois
exercícios subsequentes decorre da estimativa da receita total
para cada ano.
 
Critérios e premissas utilizadas
 
  O valor total anual projetado para as despesas poderá ficar
limitado a 95% (noventa e cinco por cento) sobre a receita total
anual projetada, caso haja resultado nominal negativo, podendo
tal  percentual  oscilar  ao  longo  do  exercício.  A  variação
percentual  refere-se à margem para a geração de resultado
positivo, destinado ao pagamento de Restos a Pagar.
 
  No valor projetado para a despesa total, está incluída uma
margem para criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental  que  gere  aumento  da  despesa  e  as  novas
despesas  consideradas  como  obrigatórias  de  caráter
continuado, nos termos dos artigos 16 e 17 da LC nº 101/00.
 
PLANILHA Nº II
EVOLUÇÃO DA DESPESA E METAS PARA 2021/2023
 
ESPECIFICAÇÃO 2018

2019
conforme
balanço

PROGRAMADAP/2020
conforme orçamento

META
P/2021

META
/2022

META
P/2023
 calcular

DESPESA CORRENTE 75.394.889,00 80.023.837,67 111.343.583,60 119.137.634,45 127.477.268,86 136.400.677,68
DESPESA
CONSTANTE 72.379.093,44 76.822.884,16 106.889.840,26 114.372.129,07 122.378.178,11 130.944.650,57
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  A metodologia utilizada para os exercícios de 2021 a 2023,
levou-se em consideração um crescimento anual de 7% (sete
por  cento),  tendo  a  despesa  corrente  os  valores  constantes
descontando-se uma inflação anual de 4%(quatro por cento).
 
3. METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 
  A planilha III, deste anexo, demonstra os valores estabelecidos
como metas de resultados a serem obtidos ao final do exercício
de 2020 e nos dois subsequentes.
 
PLANILHA Nº III
METAS  RELATIVAS  AO  RESULTADO  PRIMÁRIO  E
NOMINAL
PARA O PERÍODO 2021/2023
 
ESPECIFICAÇÃO

SITUAÇÃO EM
2019 conforme
balanço

PROGRAMADO
P/2020

META
P/2021

META
P/2022

META
P/2023

RESULTADO PRIMÁRIO (80.023.837,67) (149.476.418,60) (206.455,05) (220.906,90) (236.370,38)
RESULTADO NOMINAL (79.917.888,04) (144.175.438,60) (178.889,27) (191.411,52) (223.915,56)

 
  Os resultados obtidos em 2019 pelo Poder Executivo serviram
de base para fixação das metas para os exercícios de 2021 a
2023, considerando-se um crescimento anual de 7% (sete por
cento).
 
4.META  RELATIVA  AO  MONTANTE  DA  DÍVIDA  DO
MUNICÍPIO
 
  A  meta  para  os  exercícios  de  2021  a  2023  é  manter  a
disponibilidade financeira superior ao montante da dívida. Está
disponibilizado na planilha IV abaixo, o montante do passivo
financeiro do exercício de 2019, o valor provável para 2020 e os
valores  projetados  para  os  exercícios  de  2021 a  2023,  com
redução anual de 7% (sete por cento).
 
PLANILHA Nº IV
METAS RELATIVAS AO MONTANTE DA DÍVIDA PARA O
PERÍODO 2021/2023
 
ESPECIFICAÇÃO
 

SITUAÇÃO EM
2019
balanço

PROGRAMADO
P/2020
orçamento

META
P/2021

META
P/2022

META
P/2023

PASSIVO FINANCEIRO   21.024.039,78 22.495.722,56 24.070.423,14 25.755.352,76 25.558.227,45

 
5. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 
  Esta planilha demonstra a evolução do patrimônio líquido –
Ativo  subtraindo  o  Passivo,  se  positivo  (ativo  real  líquido)
quando negativo ( passivo real descoberto) – dos três últimos
exercícios – 2017 a 2019 – conforme disposto no artigo 4º, § 2º,
III,  da   101/00 como também os  valores  projetados  para  o
exercício de 2020, e para o exercício de 2021, considerando-se
um crescimento anual de 7% (sete por cento), em relação ao PL
de 2019.
 
PLANILHA Nº V
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 
ENTIDADE 2017 2018 2019 2020 2021
PREFEITURA 8.115.689,44 11.261.161,45 16.630.907,24 17.795.070,75 19.040.725,70

 
PLANILHA Nº VI
AVALIAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DAS  METAS  DO
EXERCÍCIO  ANTERIOR
LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso I.
 
ESPECIFICAÇÃO METAS PREVISTAS

EM 2018
METAS REALIZADAS
EM 2018

DIFERENÇA (R$)
Para mais

DIFERENÇA (R$)
Para menos

RECEITA 183.653.587,10 79.664.428,55  103.989.158,55
DESPESA 183.653.587,10 81.221.579,11  102.432.007,99
RESULTADO PRIMÁRIO -(7.814.025,48) 2.552.726,58  -(5.261.298,90)
RESULTADO NOMINAL 3.652.099,18 2.252.726,58  1.099.372,60
MONTANTE DA DÍVIDA 2.541.235,16 2.719.121,63 177.886,47  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.261.161,45 12.893.903,74 1.632.742,29  

 
Araioses – MA, 23 de Junho de 2020.

 
Cristino Gonçalves de Araújo
Prefeito Municipal de Araioses – Maranhão
 
LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2020
ANEXO II
 
RISCOS FISCAIS
 
  O presente, elaborado em atenção ao disposto no parágrafo
3º, do art. 4º da Lei Complementar nº 101de 04 de Maio de
2000 integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
financeiro de 2020.
  E  tem por  objetivo  evidenciar  os  passivos  contingentes  e
outros riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas
no  exercício  de  2020  e  informar  as  providências  a  serem
adotadas caso se concretize.
 
I – PASSIVOS CONTINGENTES
 
  De  acordo  com  o  histórico  do  Município,  as  seguintes
ocorrências podem vir a traduzir em obrigação de desembolso
financeiro por parte do Município, durante o exercício de 2020:

Precatórios;1.
Sentenças judiciais diversas;2.

 
II – OUTROS RISCOS
  Com  base  em  experiências  anteriores,  a  Administração
entende que as  situações abaixo podem vier  a  prejudicar  o
equilíbrio das contas públicas no exercício de 2020;

Epidemias e/ou viroses;1.
Enchentes e vendavais;2.
Frustração na cobrança da dívida ativa;3.
Despesas não orçadas ou Orçadas a menor;4.
Ocorrência de fatos não previstos em Execução de obras5.
e serviços;
Fixação do piso nacional  salarial  dos profissionais da6.
educação básica;
Aumento da despesa com pessoal,  em decorrência do7.
aumento do salário mínimo;
Aumento da participação do município na Formação do8.
FUNDEB.

III – PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS
  Para cada contingência mencionada, a Administração adotará
medidas  administrativas  ou  judiciais  para  saneamento  das
questões,  podendo,  inclusive  buscar  recursos  do  Governo
Federal  e,  Estadual,  de  instituições  Privadas,  bem  como  a
realização de consórcio público, objetivando a minimização de
custo  na  realização  das  obras  de  infraestrutura,  que  por
ventura se fizerem necessárias;
  O Setor responsável manterá controle acerca do andamento
dos processos, e deverá comunicar ao departamento financeiro,
com  a  devida  brevidade,  sobre  as  decisões  judiciais,  e/ou
acordos, para que seja revista a programação de desembolso,
com utilização de reserva de contingência;
  Para a manutenção do gasto com pessoal, o Município poderá,
reduzir  o  número  de  servidores  ocupantes  de  cargo  em
comissão  e/ou  demitir  servidores  admitidos  em  caráter
temporário.
 
MUNICIPIO DE ARAIOSES – MA
LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCIAS
D E M O N S T R A T I V O S  D E  R I S C O S  F I S C A I S  E
PROVIDÊNCIAS
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS
Descrição Valor Descrição Valor
Demandas Judiciais 1.800.000,00

 Contra a administração direta
e indireta 1.800.000,00
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Reajustes salariais 1.800.000,00

Para cada contingência mencionada, a Administração
adotará medidas administrativas ou judiciais para
saneamento das questões, podendo, inclusive buscar
recursos do Governo Federal e Estadual, de Instituições
Privadas, bem como realização de consórcio público,
objetivando a minimização de custo.

1.800.000,00

SUBTOTAL 1.800.000,00 SUBTOTAL 1.800.000,00
TOTAL 1.800.000,00 TOTAL 1.800.000,00

 
Araioses – MA, 23 de Junho de 2020.
 
Cristino Gonçalves de Araújo
Prefeito Municipal de Araioses - Maranhão

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: 5d45e0dab17e9c12ff447dadd086d8cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

DECRETO MUNICIPAL Nº 025/2020

DECRETO Nº 25/2020, de 16 de julho de 2020.
 
''TORNA PÚBLICO O CADASTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO
DE BREJO-MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BREJO, ESTADO DO
MARANHÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  conferidas
pela Lei Orgânica do Município, e
 
CONSIDERANDO o artigo 215 da Constituição da República,
que assegura ao Estado o dever de garantir a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, além de estipular ao Poder Público o dever de apoiar e
incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais;
 
CONSIDERANDO A Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de
2020,  que  prevê  a  disponibilização  de  renda  emergencial
mensal  aos  trabalhadores  e  trabalhadoras  da  cultura  e  que
demanda a inscrição dos futuros beneficiados em cadastro ou
sistema de governo, incluindo o Cadastro Municipal de Cultura;
 
DECRETA:
 
Art. 1º Torna público o Cadastro Municipal de Cultura de Brejo
- MA com fins de mapeamento da cadeia produtiva da cultura
local,  de  agentes  culturais  individuais  e  coletivos,  conforme
descriminação nos incisos do Artigo 6º deste Edital.
Art. 2° O Cadastro Municipal de Cultura de Brejo se destina a
registrar  todos  os  agentes  culturais  de  Brejo,  individuais  e
coletivos, de modo a habilitá-los a concorrer a todos os editais
de fomento, subsídio, financiamento e auxílio financeiro, nas
esferas federal, estadual e municipal.
Art. 3° O Cadastro Municipal de Cultura de Brejo cumpre com
a função de ser instrumento obrigatório para que os agentes
culturais individuais e coletivos se habilitem a concorrer aos
editais da Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, a
denominada Lei Aldir Blanc.
Art. 4° O Cadastro Municipal de Cultura de Brejo deve ser
realizado em sistema online digital em plataforma eletrônica
criada  pela  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  no  endereço
https://cultura.brejo.ma.gov.br/
Art. 5° O registro cadastral de cada agente cultural, individual
e  coletivo,  será  devidamente  homologado  pela  Prefeitura
Municipal  de  Brejo,  com  Portaria  expedida  pelo  Senhor
Prefeito, para que tenha validade oficial, inclusive para fins de
conexão e associações com o Cadastro Cultural do Estado do
Maranhão, também reconhecido como Mapeamento Cultural do
Maranhão,  e  demais  sistemas  cadastrais  do  país,  de
abrangência  estadual  e  federal;  e  também para habilitar  os
agentes cadastrados, individuais e coletivos, para concorrer a
editais,  a  exemplo  dos  da  Lei  Aldir  Blanc,  receber  auxílios,
subsídios, financiamentos e outras benesses. 

Art. 6° Para fins desta Portaria, considera-se:
I  -  Agente  Individual  (Pessoa  Física):  artista  de  todos  os
segmentos  artístico-culturais,  tais  como  artesão,  músico,
cantor, tecladista, ator, diretor, cineasta, escritor,  cordelista,
dançarino,  entre  outros;  produtor,  gestor  e  demais  pessoas
autônomas que se dedicam ao setor artístico ou cultural;
II  -  Agente  coletivo:  grupos,  associações,  organizações
comunitárias,  trupes,  companhias,  comunidades  tradicionais,
instituições, empresas e demais coletivos artísticos ou culturais
das mais diversas linguagens, segmentos e setores, sendo que
todos estes agentes coletivos podem ter CNPJ ou não;
III – Ponto de cultura: entidades culturais em geral, sem fins
lucrativos,  grupos  ou  coletivos  com  ou  sem  CNPJ,  que
desenvolvem ou articulem atividades culturais continuadas em
suas comunidades, em áreas do município ou da região;
IV - Pontão de Cultura: entidade cultural ou instituição pública
de ensino, que articula ações culturais em conjunto em conjunto
outros pontos ou iniciativas culturais, desenvolvendo ações de
mobilização,  formação,  mediação  e  articulação  de  uma
determinada  rede  de  pontos  de  cultura,  seja  em  esfera
territorial ou em outras localidades e regiões; e
V - Espaços Culturais: consistem tanto em instituições formais
com os espaços alternativos,  como teatros,  salas de cinema,
centros culturais, casas de leitura e escrita, bibliotecas, escolas
de arte, locais de interesse turístico, galerias de arte, ponto de
exposição e comercialização de produtos e bens culturais, entre
outros.
Art. 7° - O cadastramento objeto deste edital é livre, gratuito
colaborativo, feito, a qualquer tempo, através do preenchimento
obrigatório das seguintes informações:
I - Nome/Razão Social;
II - Nome Artístico/Nome Fantasia;
III - CPF/CNPJ;
IV-  Data de nascimento;
V - E-mail;
VI - Endereço Completo;
VII - Telefone;
VIII - Redes Sociais/Sites/Blogs;
IX - Área de atuação cultural;
X - Registro profissional na área cultural, se for o caso;
XI - Informação se integra algum coletivo;
XII - Origens da renda financeira;
XIII - Vínculo empregatício, considerando a área de atuação, se
for o caso;
XIII - Vínculo empregatício, considerando a área de atuação, se
for o caso;
XIV - Minicurrículo.
§ 1° Há itens de preenchimento não obrigatório.
§ 2° Cada agente cultural, poderá se cadastrar corno agente
individual e agente coletivo, além de associar ao seu perfil a
projetos e espaços culturais.
Art.  8º  -  O  preenchimento  das  informações  contidas  no
formulário  é  de  inteira  responsabilidade  do  declarante  e  a
retidão  das  mesmas  é  de  responsabilidade  da  Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo.
Parágrafo Único. Ao se cadastrar, o agente cultural autoriza a
divulgação dos seus dados pela Secretaria Municipal de Cultura
de Brejo.
Art.  9º  -  No  caso  de  identificação,  a  qualquer  tempo,  de
qualquer  irregularidade  nas  informações/documentação
apresentada  pelo  agente  cultural,  o  registro  poderá  ser
suspenso ou cancelado.
Art.  10º  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
MANDO,  portanto,  a  todas  as  autoridades  a  quem  o
conhecimento e a execução do presente Decreto pertencer que
a cumpram e façam cumprir  tão inteiramente como nela se
contém. Ao ilustríssimo Secretário Chefe da Casa Civil a faça
publicar, imprimir e correr.
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