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LEI485/2019, 25 dejunho de 2019 

EMENTA: Dispoe sabre as Diretrizes Orcamentarias 
para o exercicio de 2020 e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, ESTADO DO 
CEARA, DIEGO GONDIM FEITOSA, no uso de suas atribuicoes conferidas por 
Lei, faz saber que a Camara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E 
PROMULGO, a seguinte Lei: 

CAPiTULOI 

DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES 

Art. 1 ° - Ficam estabelecidas, em comprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da 

Constituicao Federal, e da Lei Organica do Municipio de Missao Velha, Estado do 

Ceara, as diretrizes gerais para a elaboracao dos orcamentos do Municipio para o 

exercicio de 2020, compreendendo: 

I - As prioridades e as metas da adrninistracao publica municipal; 

II - A estrutura e organizacao dos orcamentos; 

III -As diretrizes gerais para a elaboracao e execucao dos orcamentos do Municipio 

e suas alteracoes; 

IV - As disposicoes relarivas a divida publica municipal; 

V -As disposicoes relativas as despesas do Municipio com pessoal e encargos sociais; 

VI - As disposicoes sabre alteracoes na legislacao tributaria do Municipio para o 

exercicio correspondente; 

VII - as disposicoes finais. 

CAPITULOII 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA<;AO PUBLICA 

MUNICIPAL 
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Art. 2° - As prioridades e metas para o exercicio financeiro de 2020, 

especificadas de acordo com os macros objetivos a serem estabelecidos no Plano 

Plurianual 2018-2021, encontram-se detalhadas em anexo a Lei. 

CAPiTULOID 

DA ESTRUTURA E ORGANIZA<;A.O DOS OR<;AMENTOS 

Art. 3° - Para efeito desta lei, entende-se por: 

I - Programa, o instrumento de organizacao da acao govemamental visando 

a concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no piano plurianual; 

II - Atividade, um instrumento de programacao para alcancar o objetivo de 

um programa, envolvendo um conjunto de operacoes que se realizam de modo 

continua e permanente, das quais resulta um produto necessario a manutencao da 

acao de govemo; 

III - Projeto, um instrumento de prograrnacao para alcancar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operacoes, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto que concorre para a expansao ou aperfeicoarnento da acao de 

governo; 

IV - Operacao especial, as despesas que nao contribuem para a manutencao 

das acoes de govemo, das quais nao resulta um produto, nao geram contraprestacao 

direta sob a forma de bens ou services. 

§ 1 ° - Cada programa identificara as acoes necessarias para atingir os seus 

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operacoes especiais, especificando os 

respectivos valores e metas, bem como as unidades orcamentarias responsaveis pela 

realizacao da acao. 

§ 2° - Cada atividade, projeto e operacao especial identificara a funcao e a 

subfuncao as quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria n° 42, de 

14 de abril de 1999, do Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao. 
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§ 3° - As categorias de prograrnacao de que trata esta Lei serao identificadas 

no projeto de lei orcamentaria por programas, atividades, projetos ou operacoes 

especiais. 

Art. 4° - Os orcamentos fiscais e da seguridade social cornpreenderao a 

prograrnacao dos orgaos do Municipio, suas autarquias, fundos especiais, fundacoes, 

empresas publicas e sociedade de economia mista em que o municipio detenha ou 

vier a deter a maioria do capital social com direito a voto. 

Art. 5° - O projeto de lei orcamentaria anual sera encaminhado ao Poder 

Legislative, conforme estabelecido na Lei Organica do Municipio, e no artigo 22, 

seus incises e paragrafo unico, da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964 e sera 

composto de: 

I-Texto da lei; 

II - Consolidacao dos quadros orcarnentarios; 

III - anexos dos orcamentos fiscais e da seguridade social, discriminando a 

receita e a despesa na fonna definitiva desta lei; 

IV - Anexo do orcamento de investimento <las empresas; 

V - Discriminacao da legislacao <la receita e da despesa, referente aos 

orcamentos fiscais e da seguridade social. 

§ 1 ° - Integrarao a consolidacao dos quadros orcamentarios a que se refere o 

inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, 

IV, e paragrafo unico da Lein° 4.320/64, os seguintes demonstrativos: 

I - Do resumo da estimativa da receita total do Municipio, par categoria 

economica e segundo a origem dos recursos; 

II - Do resume da estirnativa da receita total do Municipio, por rubrica e 

categoria econornica e segundo a origem dos recursos; 

III - da fixacao da despesa do Municipio par funcao e segundo a origem dos 

recurses; 

IV - Da fixacao da despesa do Municipio por poderes e orgaos e segundo a 

origem dos recurses; 

V - Da receita arrecadada nos tres ultimas exercicios anteriores aquele em que 

se elaborou a proposta; 
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VI - Da receita prevista para o exercicio em que se elabora a proposta; 

VII - da receita prevista para o exercicio a que se refere a proposta; 

VIII - da despesa realizada no exercicio imediatamente anterior; 

IX - Da despesa fixada para o exercicio a que se elabora a proposta; 

X - Da despesa fixada para o exercicio a que se refere a proposta; 

XI - da estimativa da receita dos orcamentos fiscais e da seguridade social, 

isolada e conjuntarnente, por categoria econ6mica e origem dos recursos; 

XII - do resume geral da despesa dos orcarnentos fiscais e da seguridade 

social, isolada e conjuntamente, por categoria econornica, segundo a origem dos 

recurses; 

XIII - das despesas e receitas dos orcarnentos fiscais e da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintetica, evidenciando o deficit ou 

superavit corrente total de cada um dos orcamentos; 

XIV - da contribuicao da receita e da despesa por funcao de govemo dos 

orcamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente; 

XV - Da aplicacao dos recursos na manutencao e desenvolvimento do ensino 

nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394/96, por orgao, detalhando 

fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa; 

XVI - de aplicacao dos recurses referentes ao Fundo de Manutencao do 

Ensino Basico - FUNDEB, na forma da legislacao que dispoe sobre o assunto; 

XVII - do quadro geral da receita dos orcarnentos fiscais e da seguridade 

social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origern dos recurses: 
XVIII - da descricao sucinta, para cada unidade administrativa, de suas 

principais finalidades com a respectiva legislacao; 

XIX- da aplicacao dos recursos de que trata a Emenda Constitucional n° 25; 
XX - da receita corrente liquida com base no art. 1 °, paragrafo 1 °, inciso IV 

da Lei Complementer n° 101/2000; 

XXI - da aplicacao dos recursos reservados a saude de que trata a Emenda 

Constitucional n° 29. 

Art. 6° - Na Lei Orcarnentaria Anual, que apresentara conjuntamente a 

prograrnacao dos orcamentos fiscais e da seguridade social, em consonancia com os 
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dispositivos da portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministerio do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestao e da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 

2001, a discriminacao da despesa por categoria de programacao, e atendera tarnbern 

o disposto na Portaria STN 11° 437 /2012, indicando-se, para urna, no seu menor nivel 

de detalhamento: 

I - 0 orcarnento a que pertence; 

JI - 0 grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificacao: 

a) DESPESAS CORRENTES: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos 

da Divida; Outras Despesas Correntes. 

b) DESPESAS DE CAPITAL: Investimentos; Inversoes Financeiras; 

Amortizacao e Refinanciamento da Divida; Outras Despesas de Capital. 

CAPITULOIV 

SE�AOI 

DAS DISPOSI�OES RELATIV AS As DESPESAS DO MUNICIPIO 
COM PESSO AL E ENG ARGOS 

(EMEND A MODIFICADA N° 001/2019-ANEXA) 

Art. 7° - 0 Projeto de Lei Orcamentaria do Municipio de Missao Velha, relativo ao 

exercicio de 2020, deve assegurar o controle social ea transparencia na execucao do 

orcarnento: 

I - o principio do controle social implica assegurar a todo cidadao a participacao na 

elaboracao e no acompanhamento do orcamento: 

II - o principio de transparencia implica alern da observacao do principio 

constitucional da publicidade, a utilizacao dos meios disponiveis para garantir o 

efetivo acesso dos municipios as inforrnacoes relativas ao orcamento. 

Art. 8° - Sera assegurada aos cidadaos a participacao no processo de elaboracao e 

fiscalizacao do orcarnento, atraves da definicao das prioridades de investimento de 

interesse local, mediante regular processo de consulta. 
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Art. 9° - A estimativa da receita ea fixacao da despesa, constantes do Projeto de Lei 

Orcamentaria serao elaboradas a precos correntes do exercicio a que se refere. 

Alt 10° - A elaboracao do projeto, a aprovacao e a execucao da lei orcamentaria 

serao orientadas no sentido de alcancar superavit primario necessario a garantir uma 

trajet6ria de solidez financeira da adrninistracao municipal. 

Alt. 11 ° - Na hip6tese de ocorrencia das circunstancias estabelecidas no caput do 

art. 9°, e no inciso 2 do § IO do art.31, todos da Lei Complementar n° 10 I /2000, o 

Poder Executive e o Poder Legislative procederao a respectiva limitacao de empenho 

e de movimentacao financeira podendo definir percentuais especificos para o 

conjunto de projetos, atividades e operacoes especiais. 

§ 1 ° - exclui do ca put desse Arrigo as despesas que constituem obrigacoes 

constitucionais e legais do municipio e as despesas destinadas ao pagamento dos 

services da divida. 

§ 2° - no caso de limitacao de empenhos e de movimentacao financeira de que trata 

caput d.este artigo, buscar-se-a preservar as despesas abaixo hierarquizadas: 

I - com pessoal e encargos patronais; 

II - com a conservacao do patrim6nio publico, conforme preve o disposto no artigo 

45 da Lei Cornplementar n° 101/2002; 

§ 3° - na hip6tese de ocorrencia do disposto no caput deste artigo o Peder Executive 

cornunicara ao Poder Legislativo o montante que lhe cabera tornar indisponivel para 

empenho e movimentacao financeira. 

Art. 12° - Fica o Poder Executive autorizado a promover as alteracoes e adequacoes 

de sua estrurura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo 

de modernizar e conferir maior eficiencia e eficacia ao poder publico municipal. 

Art. 13° -As adequacoes orcamentarias que se fizerem necessarias, no transcurso do 

exercicio financeiro de 2020, poderao ser ajustadas, nos ditames do Arrigo n° 43 da 

Lein° 4.320/64, ate o valor previsto para as despesas de 2020, por ato do executive, 

e do legislativo nas suas dotacoes orcamentarias, e dependera da existencia de 
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recursos disponiveis para a despesa e sera precedida de justificativa do cancelamento 

e do reforco dos valores inicialmente fixados na Lei Orcamentaria, 

Art. 14° -Na programacao das despesas nao poderao ser fixadas despesas, sem que 

estejam definidas as fontes de recursos. 

Art. 15° - Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2° desta Lei, ou as de 

creditos adicionais, somente incluirao novos projetos e despesas obrigatorias de 

duracao continuadas a cargo da Adrninistracao Direta, das autarquias, dos fundos 

especiais, fundacoes, empresas publicas e sociedades de economia mista se: 

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento; 

II - estiverern preservados os recursos necessaries a conservacao do patrimonio 

publico; 

III - estiverern perfeitamente definidas suas fontes de custeio: 
IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federals, 

estaduais ou de operacoes de creditos, com objetivo de concluir etapas de uma acao 

municipal. 

A1t. 16° - E vedada a inclusao, na lei orcarnentaria e em seus creditos orcarnentais, 

de quaisquer recurses do Municipio, inclusive das receitas proprias das entidades 

mencionadas no artigo 15, para clubes, associacoes de servidores e de dotacoes a 

citulo de subvencoes sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem 

fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao 

publico nas areas de assistencia social, saude, educacao, cultura, esporte, fomento de 

emprego e renda ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistencia 

Social - CN AS. 

§ 1 ° - para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no ca put, a entidades 

privadas sem fins lucrativos deverao apresentar declaracao de funcionamento regular 

nos ultimas dois anos, emitida no exercicio 2020 e comprovante de regularidade do 

manda to da sua diretoria. 
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§ 2° - as entidades privadas beneficiadas com recursos publicos murucipais, a 

qualquer titulo, submeter-se-ao a fiscalizacao do Foder Publico com a fmalidade de 

verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberao os recursos. 

§ 3° - sem prejuizo da observancia das condicoes estabelecidas neste artigo, a inclusao 

de dotacoes na Lei Orcarnentaria e sua execucao, dependerao ainda de: 

I - publicacao, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessao 

de auxilio, prevendo-se clausula de reversao no caso de desvio de finalidade; 

II - identificacao do beneficiario e do valor t:ransferido no respectivo convenio. 

§ 4° a concessao de beneficio de que trata o caput deste artigo devera estar definida 

em lei especifica. 

Art. 17° - A inclusao na Lei Orcamentaria Anual, de transferencia de recurses para 

o custeio de despesas de outros entes da Federacao somente podera ocorrer em 

situacoes que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os 

dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 

2000. 

Art. 18° - As receitas pr6prias das entidades mencionadas no artigo 15 serao 

programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos 

sociais, juros, encargos e amortizacao de dividas, contrapartida de financiamentos e 

outras despesas de manutencao. 

Art. 19° - A Lei Orcarnentaria somente contemplara dotacao para investimentos 

com duracao superior a um exercicio financeiro se o mesmo estiver conrido no Plano 

de Plurianual ou em lei que autorize sua inclusao. 

Art. 20° - A Lei Orcamentaria contera dotacao para reserva de contingencia, 

constituida exclusivamente com recurses do orcarnento fiscal, no valor ate 1 % (um 

per cento) da receita corrente liquida prevista para o exercicio de passives 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
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SECAOII 

DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS PARA ELABORACAO E EXECUCAO 

DO ORCAMENTO IMPOSITIVO DO MUNICIPIO 

(EMEND A ADITIV AN° 001/2019 - ANEXA) 

Art. 21 ° -lnstitui as emendas parlamentares ao Orcarnento Anual do Municipio que 

serao aprovadas no limite de um inteiro por cento da receita corrente liquida prevista 

eplo Poder Executivo. 

§ IO - A execucao orcarnentaria e financeira das emendas sera obrigat6ria, seguindo 

prograrnacao incluida em lei Orcarnentaria Anual, financiada exclusivamente com 

recursos consignados na reserva parlamentar instituida com a finalidade de dar 

cobertura as referenciadas emendas; 

§ 2° - A execucao das prograrnacoes tern carater obrigatorio, que atenda de forma 

igualitaria e impessoal as emendas apresentadas, independentemente da autoria; 

podendo o parlamentar que nae tenha interesse em dispor da sua cota-parte, total ou 

parcial, deixar livre pra divisao para osdemais vereadores; 

Art. 22° - As despesas das emendas parlarnentares inseridas na Lei orcarnentaria 

anual devemn ser empenhadas dentro do exercicio financeiro da vigencia do 

Orcarnento. 

§ 1 ° - Ap6s as solicitacoes detalhadas das aquisicoes ou services, feitas pelos 

parlamentares para atender as suas respectivas emendas, instiruidas pelo Artigo 12°, 

o Foder Executivo tera 45 (quarentae cinco) dias para apresentar projetos, pesquisas 

d.e precos, tennos de referencias e demais pecas necessarias a realizacao de 

procedimentos licitatorios, ao setor competente. 

§ 2° - Chegando as demandas, previstas no paragrafo anterior, ao setor de licitacoes 

e contratos, este deve de imediato dar prosseguimento aos tramites necessaries as 

contratacoes. 

Art. 23° - 0 Foder Executivo deve reservar um doze avos, durante o exercicio 

financeiro, de seus recursos pr6prios, totalizando o valor <las emendas parlarnentares 

aprovadas na Lei Orcarnentaria Anual - LOA 
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Art. 24° - 0 Vereador deve representar suas demandas, conforme o Paragrafo 1 ° do 

artigo 13°, ate o dia 30 (trinta) de setembro; ap6s esta data o valor do saldo 

remanescente no vigente orcarnento, para aquele parlamentar, fica disponivel apra 

outras acoes do Podetr Executivo. 

§ 1 ° - Apes a assinatura dos respectivos contratos as despesas devem ser empenhadas 

imediatamente ea ordens de services ou autorizacoes de compras emitidas. 

§ 2° - 0 cancelamento de empenho ou rescisao contratual devem ser devidamente 

justificados, sob pena de enquadramento do Prefeito Municipal em crime de 

responsabilidade 

Art. 25° - A Lei Orcamentaria garantira recursos para pagamento da despesa 

decorrente de debitos refinanciados, inclusive com a previdencia social. 

Art. 26° - 0 projeto de Lei Orcarnentaria podera incluir, na cornposicao da receita 

total do Municipio, recursos provenientes de operacoes de credito, respeitados os 

Iimites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituicao Federal. 

Paragrafo Uuico - A Lei Orcamenraria Anual devera center demosntrativos 

especificado, por operacao de credito, as dotacoes a nivel de projetos e atividades 

financiados por estes recursos. 

Art. 27° -A Lei orcarnentaria podera autorizar a realizacao de operacoes de credito 

por antecipacao de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei 

Complementar n° 101/2000. 

CAPITULOVI 

Art. 28° - No exercicio finaceiro de 2020, as despesas com pessoal dos Poderes 

executivo e Legislativo observarao as disposicoes contidas nos artigos 18, 19, 20, da 

Lei Comlementar n° 101/2000. 

Art. 29° - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 

11° 101, de 04 de maio de 2000, a adocao das medidas de que tratam os paragrafos 3° 
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e 4° do art. 169 da Constituicao Federal preservara servidores das areas de saude, 

educacao e assitencia social. 

Art. 30° -Se a despesa de pessoal atingir o nivel de que trata o paragrafo t'.mico do 

art. 22 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a contratacao de hora 

extra fica restrita a necessidade emergenciais das areas de saude e saneamneto. 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSI<;OES SOBRE A RECEITA E ALTERA<;OES NA 

LEGISLA<;.AO TR.IBUT ARIA 

Alt. 31 o -A estimativa da receita levara em consideracao, adicionalmente, o impacto 

de alteracao na legislacao tributaria, observadas a capacidade econornica do 

contribuinte ea justa distribuicao de renda. 

§ 1 o - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento economico e cultural do 

Municipio, o Foder executive podera encaminhar projetos de lei de incentive ou 

beneficios denatureza tributaria, cuja renuncia de receita podera alcancar os 

montantes dimensionados no Anexo de metas Fiscais, ja considerados do resultado 

primario. 

§ 2° - A parcela de receita orcarnntaria prevista no caput deste artigo, que decorrer de 

proposta de alteracoes na legislacao tributaria, ainda em tramitacao, quando do 

envio do projeto de Lei Orcarnentaria Anual a Camara d Vereadores podera ser 

identificada, discriminando-se as despesas cuja execucao ficara condicionada a 
aprovacao das respectivas alteracoes legislativas. 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSI<;OES FINAIS 
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Art. 32° - E vedado consignar na Lei Orcarnentaria credito com finalidade imprecisa 

ou com dotacao ilimitada. 

Art. 33° - 0 Foder Executivo realizara estudos visando a efinicao de sitemas de 

controle de custos e avaliacao de resultados das acoes de governo. 

Paragrafo Unico - A alocacao de recursos na Lei Orcamentaria Anual sera feita 

diretamente a unidade orcamentaria rspnsavel pela sua execucao, de modo a 

evidenciar o custo das acoes e propiciar a correta avaliacao dos resultados. 

Art. 34° - Para os efeitos do art. 16 da Lei complementar n° 101/2000, entende-se 

como despesas ireelevantes, para fins do§ 3°, aquelas cujo valor nao ultrapasse, para 

bens e services, os limites dos incises I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993. 

Art.35° - Ate trinta dias ap6s a publicacao dos orcarnentos, o Foder executivo 

estabelecera, atraves de Decreto, a Programacao Financeira e o Cronograma de 

Execucao Mensal de Desernbolso, nos termos do disposto no artigo 8° da lei 

Complementar n° 101/2000. 

Art. 36° - 0 Foder executivo podera encaminhar mensagem ao Foder Legislativo 

para propor modificacoes na Lei do Plano Plirialnual, as Diretrizes orcamentarias, 

ao Orcamento Anual e aos creditos Adicionais. 

Art. 37° - Esta lei entra em vigor na data de sua publucacao, trevogando-se as 

disposicoes em contrario. 

PA<;:O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA (CE), em 
25 dejunho de 2019. 
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• ANEXO DE MET AS FISCAIS 

I -METAS ANUAIS 
Receitas, Despesas, Resultado Nominal e Resultado Primario 

2 -A VALIA (:AO DO CUMPRIMENTO DAS MET AS 
Comparadio entre resultados estimados e realizados -2018 

2.A - Detalhamento da receita realizada em 2018 

3 - DEMONSTRA TIVO DE MET AS ANUAIS 
Comparativo com periodos anteriores 

3.A - Memoria e Metodologia de Ca/ado 

4-EVOLU(:AO DO PATRIMONIO LiQUIDO 
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ANEXO DE MET AS FISCAIS - 2020 

I. METAS ANUAIS 

METAS DE DESPESA 
METASDE METASDE 

ANO METASDE RESULT ADO RESULTADO 
RECEITA Despesa Divida Publica PR!MARIO NOMINAL 

Comum 
A mortizacdo Service 

2019 172.033.240,00 170.663.240,00 1.180.000,00 190.000,00 6. 929 .829, 93 8.359.032, 76 

2020 175.473.904,80 174.076.504,80 1.203.600,00 193.800,00 7 .068.426,53 8.526.213,42 

2021 178.983.382,90 177.558.034,90 1.227 .672,00 197.676,00 7.209.795.06 8.696.737,69 

RESULTADO PRIMARIO EM 2018 
DISCRIMINACAO REALIZADA ffi$) 

Receita Total 89. 796.975,61 

(-) Aplicacoes Financeiras 129.883,38 
(-) Operacoes de Credito - 
(-) Receitas de Alienacao de 
Ativos - 
(-) Amortizacao de 
Emprestimos - 

(-) Deducoes para o FUNDEB 5.721.660,56 

RECEIT A FISCAL (I) 83.945.431.67 

Despesa Total 78.588.050,84 
(-) Juras e Encargos da Divida - 

(-) Amortizacao da Divida 1.436.570,08 
(-) Concessao de Emprestimos - 
(-) Titulos de Capital ja 
in tezralizados - 
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DESPESA FISCAL II 
RESULTADO PRIMA.RIO (I 

77.151.480 76 

6.793.950 91 

RESULTADO NOMINAL EM 2018 
Realizado 

DISCR.Th1INACAO em 2018 
Divida Fundada 
(exceto divida entre entidades da mesma 
esfera governamental, conforme 
determina o § 2°, do art. 1°, da Resolucao 
n° 40/2001 do Senado Federal) 44.665.145,86 
( +) Precatorios emitidos a partir de 
05.05.2000, incluidos no orcamento e 
nao nazos - 

( +) Operacoes de credito 
(com prazo inferior a doze meses, que 
tenham constado como receitas no 
orcamento) - 

Divida Consolidada 44.665.145,86 
(-) Total do Ativo Disponivel 
(caixa, bancos e aplicacoes financeiras)* 8.777.397,60 
(-) Haveres Financeiros 
(devedores diversos)* 2.144.143,92 

( - ) Restos a Paaar Nao Processados* 281.526,25 

Divida Consolidada Liquida 33.462.078,09 

( +) Receitas de Privatizacoes - 
(-) Passivos Recouhecidos 
(parcelamento de divida: INSS, FGTS, 
PIS/PASEP e outras) 39.390.574,67 

Divida Fiscal Liquida (5.928.496,58) 

Divida Fiscal Liquida Do Ano Anterior 2.266.633,58 

RESULTADO NOMINAL 8.195.130,16 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA 
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ANEXO DE METAS FISCAIS-2020 

2 -AV ALIACAO DE CUMPRIMENTO DAS lVIETAS 

METAS DE DESPESA 

Metas de Despesa Divida Metas de Metas de 
ANO Resultado Resultado 

Reeeita Com um Ptibliea Primerio Nominal 

Est. Rel Ale. Est. Rel Ale. Est. Rel Ale. Est. Rel Ale. Est. Rel Ale. 

% % % % % 

0 Lt) N I'- (X) (X) I'- ..- ..- c.o <'? 0 Lt) N I'- I'- Lt) 0) c.o ..- 
("') Lt) c.o (]) ..- I'- <'? C"'i 0 cxi 0 N c.o" 0 ("') 

co Lt) ..- ("') ..- (X) � ("') <'? 0 N Lt) I'- Lt) <'? ..- 
..... N <'? Lt) Lt) I'- I'- ci c.o 0) ci � ..- Ii) 
0 0) LO ("') c:i <O <'? co co ("I) I'- LO N 
N ..- ..- 0 N I'- c.o I'- ..- c.o c.o ..- 0 0 ..- <'? 0) <'? N 0) q- 

..- 0 � <'? "-: "-: Cl=! I'- � ..- I 

,q: q- N N ..- ..- ..- <O ..- co 
I'- (X) I'- (X) I 

Norncnclatura: 
Est.= Estirnado 
Rel. = Realizado 
Ale.= Alcancado 
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020 

3 - DEMONSTRA TIVO DAS METAS ANUAIS 

COMP ARA TIVO COM PERIODOS ANTERlORES 

RECEITAS Exerclcio Excrcicio Excrcicio Exerclcio Exercicio Excrcicio 
(Estimativa) (Estimative) (Estirnativa) 

RS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Corrcntcs 64.527 .662,02 68.645.455,43 81.908.890,91 145.051.607,40 147.952.639,55 150.911.692,34 

Capitnl 920.000,00 1.006.632, 14 2.168.085,28 26.98 I .632.60 27.52 I .265,25 28.071.690,56 

TOTAL 65.447.662,02 69.652.087,57 84.076.976, I 9 172.033.240,00 175.473.904,80 I 78.983.382.90 

ORIGEM E APLICA<;AO DOS RECURSOS OBTIDOS COM 
ALIENA<;AO DE ATIVOS 

O Mun.icipio nao alienou nenhum ativo em 2018, nem tao pouco ate a presente data do 
transcorrer deste exercicio de 2019, portanto deixa de apresentar a destinacao de recurses 
obtidos com essa fonte. 
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ANEXO DE METAS FISCAIS-2020 

METODO DE CJ\LCULO DAS PROJECOES 

A PROJE<;:AO DA RECEITA SEGUIU OS SEGUINTES CRITERIOS DE 
ATUALIZA<;:AO: 

• POPULA<;:AO - 2% 

• PIB -2% 

• A<;:AO DA ADM. MUNICIPAL - 25 % ISS 

• A(,AO DA ADM. MUNICIPAL - 25 % IPTU 

• AC:,AO DA ADM. MUNICIPAL - 25 % Divida Ativa 

• A(,AO DA ADM. MUNICIPAL - 10 % ITBI 
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4- EVOLUCAO DO PATRIMONIO LIOUIDO 

PL = ( B + D) - ( 0) 

ANO Bens Direitos Obriqacoes Patrirnonio 
Liquido 

2016 33.584.512, 13 9.835.080,86 45.495.141,52 -2.075.548,53 

2017 35.957.547,01 5.884.332,98 48.494.119,73 -6.652.239,74 

2018 43.422.883,91 11.910.439,69 44.665.145,86 10.668.177,74 

OS BENS ESTAO VALORIZADOS PELO PRE90 DE SUA AQUISI9AO 

DEMONSTRATIVO DA DiVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR 

Especificacac dos Restos a Pagar 
<Consolidados) Valor R$ 

Restos a Pagar lnscritos em Exercicios 
Anteriores 6.859.423.71 
(-) Restos a Paaar Quitados neste Exercicio 3.212.548.29 

(-) Cancelamento e Prescricoes de Restos a 
Paaar ocorridos no Exercicio - 
(+) lnscricao de Restos a Paoar no exercicio 1.341.132.17 
(-) Restos a Paaar Nao Processados 2.026.277.31 

(=) Divida Flutuante Restos a Paaar 2.961.730,28 

(-) Disoonibilidades financeiras 8.777.397,60 

(=) Divida Flutuante relacionada com os Restos 
a Paaar - 5.815.667.32 

Receita Corrente Uauida - RCL 81.907.229,77 

Reoresentacao na RCL -7,10% 
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5 - DEMONSTRA TIVO DE ESTIMATIV A E COMPENSACAO DE 

RENUNCIA DE RECEITA EDA EXPANSAO DAS DESPESAS 

OBRIGATORIAS DE CARJ\TER CONTINUADA 

Nao projetamos para o Exerdcio de 2020 
nenhuma nova ac,;ao governamental que implique em 
"RENUNCIA DE RECEITA", e nem visualizamos, ate este 
momenta, expansao de despesa de carater obrigat6ria e 
continuada. 
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ANEXO DE METAS FISCAIS - 2020 

6 -AV ALIACAO DA SITUACAO FINANCEIRA E A TU ARIAL DO 
REGIME 

PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PUBLICOS 

MUNICIPAIS 

O Municipio de Missao Velha, Estado do Ceara, niio possui Regime 
Proprio de Previdencia Social - RPPS. 
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EVENTOS VALOR PREVISTO PARA 2020 

Aumento Permanente da Receita 3.440.664,80 

(-) Transferencias Constitucionais 0,00 

(-) Transferencias ao FUNDEB 0,00 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I} 3.440.664,80 

Reduc;ao Permanente de Despesa (II} 0,00 

Margem Bruta (Ill}= (1+11) 3.440.664,80 

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV} 2.408.465,36 

Novas DOCC 2.408.465,36 

Novas DOCC geradas por PPP 0,00 

Margem Liquida de Expansao de DOCC (V} = (Ill-IV} 1.032.199,44 

PASSIVOS CONTINGENTES 

Descric;ao Valor 

Demandas Judiciais 780.000,00 

. 

TOTAL 780.000,00 

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS 

Descric;ao Valor 

Crescimento do Nivel de 320.000,00 
tnadirnptencta Tributaria 

Aumento do indice de Soneqacao 360.000,00 Fiscal 

Aumento Permanente da Receita 3.440.664,80 

Receita da Divida Ativa Inferior a 240.000.00 Prevista 

TOTAL 4.360.664,80 

TOT AL DOS RISCOS FISCAIS 5.140.664,80 

PROVIDENCIAS 

Descric;ao Valor 

Limitac;ao do Empenho 540.000,00 

Abertura de Credito Adicional a 
partir da utilizacao ca reserva de 240.000,00 
contingencia 

TOTAL 780.000,00 

PROVIDENCIAS 

Descric;ao Valor 

lntensificar o Programa de 
Cobranc;a da Divida Ativa 560.000,00 

lntensificar Operacao Fiscal 
ISSQN 2.400.000,00 

lntensificar Programa 
"Reqularizacao IPTU e ITBI" 360.000,00 

Limitar despesas para compra de 
material permanente. nao iniciar 
novos projetos e reduc;ao no 
custo de programas de 1.040.664.80 
manutencao em microatividades, 
que nao afetam os services a 
comunidade. 

TOTAL 4.360.664,80 

ESTIMATIVA DO VALOR DAS 
PROVIDENCIAS 5.140.664,80 


