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O PREFEITO MUNICIPAL DE ANHANGUERA, ESTADO DE GOIÁS, NO
uso de suas atribuições legais gue lhe são conferidas:

FAçO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGUERA,
ESTADO DE GOÉS APROVOU E EU, PREFETTO iIIUNICIPAL, SANCIONO A
seguinte lei:

Disposições Preli minares

Art. 1o- A elaboraçáo da proposta orçamentária do Município de
ANHANGUERA, Estado de Goiás, com a deÍinição de metas e prioridades para o
exercício financeiro de 2020, na forma do artigo 40 da Lei Complementar 101 de 04
de maio de 2000 (LFF), bem como sua execuçáo e controle, obedecerão às
disposições legais vigentes, o Plano Plurianual e as diretrizes estabelecidas por êsta
lei.

§ lo- Anexos de Metas Fiscais, conforme § 1o do art. 40 da LC 101/2000,
compreendendo:

a) Demonstrativo de Metas Anuais;
b) Demonstrativo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as

Fixadas nos três exercícios e:
c) Demonstraüvo de Avaliaçáo do Cumprimento das Metas Fiscais do

Exercício Anterior.

§ 2o- Anexo de Riscos Fiscais;

§ 3o- As Diretrizes da prêsente Lei compreendem

l- As metas e prioridades da Administraçáo Pública Municipal;
ll- Orientações básicas para elaboração da Lei Orçamentária anual;
lll- Disposiçôes sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;
lV- Disposições sobre a receita e alteraçóes na legislação tributária do

Município;
V- Equilíbrio entre receitas e despesas;
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Vl- Critérios e formas de limitação de empenho;
Vll- Normas relativas ao controle de custos e a avaliaçáo dos resultados

dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
Vlll- Condi@es e exigências para transferências de recursos a entidades

públicas e privadas;
lX- Autorizaçáo para o Município auxiliar o custeio de despesas

atribuídas a outros entes da Íederaçáo;
X- Parâmetros para a elaboração da programação financeira e do

cronograma mensal de desembolso;
Xl- Definiçáo de critérios para início de novos projetos;
XII- Definição das despesas consideradas inelevantes;
Xlll- lncentivo à participação popular, e
XIV- As disposições gerais.

Seção I

"Das lúetas e Prtol:i,dades da Administraçáo Pública llunicipal"

Art. ?. O Poder Público terá como prioridade a elevaçáo da qualidade de
vida, reduçáo das desigualdades sociais, combate à pobreza, desenvolvimento
sustentável, equilíbrio das finanças públicas e responsabilidade Íiscal, através
de ações que visem:

I - lncentivar programas de geraçâo de emprego e renda em pârcêrias com
outras esferas de Govemo e com a lniciativa Privada;

ll - Aumentar a capacidade de investimento, promover a Parceria Público-
Privada - PPP, o aperfeiçoamento dos mecanismos de anecadaçáo, a
racionalizaçáo e melhoria dos gastos públicos, a alavancagem de recursos e a
qualidade dos serviços prestados à sociedade.

lll - Promover a gestão de áreas protegidas de uso direto e indireto para a
defesa e uso sustentável dos recursos naturais;

lV - Aumentar a arrecadaçáo tributária;
V - Desenvolver o planejamento governamental,
Vl - Aperfeiçoar a eficiência de alocaÉo dos recursos orçamentários;
Vll - lmplantar a política de valorização do Servidor com foco na qualidade

de vida e melhoria na condiçâo de trabalho e remuneração;
Vlll - Realizar açÕes na área social que visem à proteçáo da delinquência

de crianças e adolescentes, combate às drogas e recuperaçáo de drogados;
lX - Promover ações integradas de segurança, saúde e educaçáo

buscando garantir: segurança pública para o cidadão, gestão e execuçâo de
políticas de saúde com açôes voltadas para o cidadáo; combate à evasão
escolar, melhoria das estruturas físicas e tecnológicas das escolas.

X - Promover ações de vigilância em saúde epidemiológica ambiental e
sanitária, desenvolvendo açôes de proteçáo, promoçáo, prevenção, reduçáo e
eliminaçáo de riscos à saúde no município.
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Xl - Apoiar e fomentar a prática de atividades esportivas, como fator de
inclusão social com o objetivo da retirada de crianças e adolescentes do convívto
das ruas, onde a utilizaçáo de drogas passa a ser o principal atrativo para quem
náo tem perspectiva de futuro,

Xll - lmplantar programas sociais para o desenvolvimento pleno e integral
da criança e do adolescentê, gêraçáo de oportunidades para a proteÉo da
juventude, reduçáo da vulnerabilidade social das Íamílias pertencentes a esta
municipalidade;

Xlll - lncentivar as parcerias público-privadas;
XIV - Promover a cidadania, combater as situações de desigualdades

sociais e ofertar oportunidades para a cultura, o esporte e o lazer;
XV - Ampliar investimentos na melhoria da inftaestrutura, ampliaçâo,

reforma e construçâo de equipamentos culturais e esportivos no Município;
XVI- Prover os Poderes e Orgáos do Município de recursos materiais e

humanos necessários ao cumprimento eficiente de suas funções constitucionais
e legais;

Parágrafo único: Em consonância com o disposto no art. 165, § 20, da
Constituiçáo Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de
2020 especiÍicadas de acordo com os programas e ações estabelecidos no
Plano Plurianual relativo ao periodo de 201 8-2021 , sáo âs constantes nas Metas
e Prioridades do artigo anterior, as quais terão precedência na alocação de
recursos na Lei Orçamentária de 2O2O e na sua execuçáo, não se constituindo,
todavia, em limite à programação das despesas.

Seção ll

"Das Orientaçôes Básicas para É,laboraçáo da Lei Orçamentária
Anual"

Art. 30. Para efeito dêsta Lei, entende-se por:

| - Programa, um instrumento de organização da açâo govemamental
visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurado por indicadores
estabelecidos no Plano Plurianual;

ll - Atividade, um instrumento de programaçâo para alcançar o Objetivo de
um Programa, envolvendo um conjunto de operaçôes que se realizam de modo
contínuo e permanente, das quais resulta um Produto necessário à manutenção
da Açáo de Govemo;

lll - Projeto, um instrumênto de programação para alcançar o Objetivo de
um Programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um Produto que coítcoÍre para a êxpansão ou o aperfeiçoamento
da Açâo de Govemo;
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lV - Operaçao Espêciâl, as despesas que não contribuem para a
manutençâo das Ações de Govemo, das quais não resulta um Produto, e não
geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V - Unidade Orçamentária, segmento da administração a que o orçãmento
consigna dotaçóes especificas para a realização dos Programas de Trabalho;

Vl - Funçáo, maior nível de agregação de despesas das diversas áreas de
atuação do Setor Público;

Vll - Subfunçâo representa um nível de agregaçâo imediatamente inferior
à Funçáo e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por
intermédio da identificação da natureza das Ações;

Vlll - Categoria de Despesa representa o efeito econômico da realização
das despesas;

lX - Grupo de Despesa representa um agregador de elemento de despesa
com as mesmas características quanto ao Objeto de gasto;

X - Modalidade de Aplicaçáo representa a forma como os recursos serão
aplicados, podendo ser diretamente ou sob a forma de transferências a outras
entidades públicas ou privadas que se encarregarão da execução das Açóes;

Xl - Fonte de Recurso representa um agrupamento de naturezas de
receitas ou recursos indicados para realizar despesas;

Xll - lndicadores de Programas, parâmetro de mediçâo dos efeitos ou
benefícios no público alvo decorrentes dos produtos e serviços entregues pelas
açóes empreendidas no contexto do Programa;

Xlll - Produtos de açâo, bem ou serviço resultado da Açáo, destinado ao
público-alvo, ou o investimento para a produçáo destê bêm ou serviço.

§ 1o. Cada programa identiÍicaÉ as Ações necessárias para atingir os seus
Objetivos, sob a forma de Atividades, Projetos e OperaçÕes Especiais,
especificando os respectivos valores para as despesas consideradas e as Metas
a sêrem alcançadas pelos lndicadores dos Programas e Produtos de suas
Açóes, bem como as Unidades Orçamentárias responsáveis pela execução.

§ 20. Cada Atividade, Projêto e Operação Especial identificaráo a Função
e a Sub-função às quais se vinculam.

§ 30. As"' categorias de programação de que trata esta Lei serão
identificados no Projeto de Lei Orçamentária por Programas, Atividades,
Projetos ou Operações Especiais, com indicaçáo de suas Mêtas.

§ 40. Sáo considêradas como Ações de Operaçôes Especiais, as despesas
relativas ao pagamento de inativos, financiamentos, refinanciamentos,
indenizações, ressarcimentos, transferências a Autarquias, Fundaçôes e

. Fundos Especiais, transferências constitucionais a Municípios, juros, encargos
e amortização da dívida pública, precatórios, sentenças judiciárias e outras que
nâo se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente à sociedade.

§ 50. Sem prejuízo da programação a cargo da Unidade Orçamentária as
despesas de exercícios anteriores das Unidades Orçamentárias serão
realizadas no mesmo Projeto, Atividade ou Operaçáo Especial e na mesma
categoria econômica do processamento ordinário da despesa.
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§ 6o. A transferência de recursos a entidades privadas, respeitado o
disposto nesta Lei, terá a sua execução orçamentária classificada em Projetos
e Atividades dos Programas relacionados com o objetivo da transferência a ser
efetuada.

Art. 40- O Orçamento Fiscal e o Orçamento da Sêguridadê Social
discríminaráo a despesa por Unidade Orçamentária, detalhada por categoria de
programaçáo, com suas respectivas dotaçóes, especificando a Esfera
Orçamentária, as Funçóes e Subfunçóes, a Categoria Econômica, os Grupos de
Despesas, a Modalidade de Aplicação e as Fontes de Recurso.

Subseção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 50 - O projeto de Lei Orçamentária deverá explicitar as metas e
prioridades do govemo municipal, de seus respectivos órgáos, inclusive do
Poder Legislativo, e conterá a estimativa da receita e a fixaçáo da despesa em
valores iguais, com a eliminaçáo de qualquer déficit.

§ 1o - A proposta orçamentaria deverá obedecer aos princípios da
unidade, da universidade, do orçamento bruto, da anualidade, da não-
afetação, da discriminaÉo ou especialização, da exclusividade, do equilíbrio e
da reserva legal, bem como identiÍicar o programa de trabalho a ser
desenvolvido pela administração pública.

§ 2 - O progrâma de trabalho a que se refere o parágrafo anterior deverá
ser identificado no mínimo em nÍvel de Íunção, subfunçao, natureza da
despesa, projeto/atividades e elementos, na forma estabelecida: da Portaria no
42 de 14 de abril de 1999, do Ministério de Estado do Orçamento ê Gestão,
Portarias STN no 163 de 4 de maio de 2001 , no 448 de 13 de setembro de
2002, no 28 de 28 de abril de 2003, e Portaria Conjunta no 02 de 8 de agosto
de 2007, da Secretaria do Tesouro Nacional, e Normativa no 003/01 do
Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 3o - E vedada na Lei Orçamentária, a existência de dispositivos
estranhos à previsão da Receita e a fixaÉo da Despesa, salvo se relativos à
autorização para abertura de créditos suplementares, operaçâo de credito por
antêcipação da receita

§ 40 - Por ocasiáo da elaboraçâo do projeto da LOA para o exercício de
2020, o Poder Executivo poderá redefinir, reavaliar, alterar e/ou ajustar âs metas
fiscais estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada e a
receita eslimada com mais precisáo, de forma a preservar o equilíbrio das contas
públicas municipais.
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Subseção ll

Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Íllunicipal

§ 'lo. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários
para pagamento da dívida.

§ ? O Município, através de seus órgáos, subordinar-se-á às normas
estabelecidas na Resolução no 4O|2OO1 do Senado Federal, que dispÕe sobre
os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida
pública mobiliária, em atendimênto ao disposto no art. 52, incisos Vl e lX, da
Constituiçáo Federal.

Art.70- Na Lei Orçamentária para o exercÍcio de 2020, as despesas com
amortização, juros e demais encargos da dívida seráo fixadas com base nas
operações contratadas-

Art. 8"- A Lei Orçamentária discriminará, no órgão responsável pelo
débito, as dotações destinadas ao pagamento dê precatórios judiciais em
cumprimento ao disposto no art. 100 da Constituição Federal.

Parágrafo único - Para fins de acompanhamento, controle e centralizaçâo,
os órgáos da administração pública municipal direta e indireta submeteráo os
processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciaçáo da
Procuradoria do Município, ou de sua assessoria jurídica.

Subseção lll

Art. 9o- A Lei Orçamentária:

| - autorizará a abertura de créditos suplementares para reforço de dotações
orçamentárias, cujo percentual conespondente ao total da deçesa Íixada, será
definido na respectiva lei.

ll - autorizará à transposição, remanejamento ou transferência de recursos
ntro da mesma categoria de programação nos termos do art. 167, inciso Vl da

Constituiçáo Federal e art. 66, parágraÍo único da Lei 4.32O1il.
lll - autorizará o desdobramento de dotações orçamentárias, em nível de

elemento, para reutilização de fontes de rearrsos existentes e utilizaçáo de novas
fontes de recursos náo previstas no orçamento e recebidas no exercício-

Art. 10- Durante a execuçáo orçamentária, se houver inflaçáo o Prefeito
poderá corrigir os valores das dotaçóes do orçamento de 2020, com a instituição de
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índice que reflita a variação inflacionária, calculada pelo INPC de julho a dezembro
de 2019 e havêndo necessidade a coneção se fará tambêm a cada trimestre, a
contar do mês de janeiro de 2020, sempre levando em consideração os valorês
orçamentários originais, atualizados.

Art. t í- O Orçamento para o exercício de 2O2O conterá reserva de
contingência, em valor nunca inferior a 0,5% (meio por cênto) do total da despesa
fixada, destinada ao:

a| Reforço de dotações orÇamentárÍas que se reve[arem ÍnsuÍicíentes no
deconer do exercício de 2020, nos limites e formas legalmente estabelecidas;

b) Oferecimento de recursos para abertura de créditos especiais;

c) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos Íiscais
imprevistos.

Seção lll

"Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários"

Subseção I

Das DisposiçÕes Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais

AJt 12- Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1o, inciso ll, da
Constituição Federal, observado o inciso ldo mesmo parágrafo, Íicam
autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneraçáo,
criaçâo de cargos, empregos e funçôes, alteraÉes de estrutura de carreiras,
bem como admissões ou contrataÉes de pessoal a qualquer título, desde que
observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar no 101/2000.

§ 1o. Além de observar às normas do capú, no exercício financeiro de 2020
as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender
as disposições contidas nos artigos 18, 19,20, 21 e22 da Lei Complementar no
101/2000.

, § 20. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos

/,no arl. 19 da Lei Complementar no 10í/2000, serão adotadas as medidas de que

1/ lratam os §§ 3'e 40 do art. 169 da Constituição Federal.

§ 3o. Serâo contabilizadas como 'Outras Despesas de Pessoal' aquelas
relativas a contratos de terceirizaÉo da mão{e-obra necêssária à substituição
de servidores ou empregados públicos.
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| - Não se considera como substituição de servidores e empregados
públicos os contratos de tercêirização relativos à execução indireta de atividades
que simultaneamente:

a) - Se.iam acessórias e consultorias instrumentais ou complementares aos
assuntos que constituem área de competência legal do órgáo ou entidade;

b) - Náo sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição
legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou
parcialmente; e

c) - Nâo caracterizem relação direta de emprego.

AÍt. 13. A proposta orçamentária anual deverá consignar, para os poderes do
município, área de pessoal, além daqueles destinados ao atendimento normal das
despesas com vencimentos, encargos sociais, proventos e benefícios de
dependentes, estabelecidos na legislação específrca, recursos para:

| - revisão anual da remuneraçáo dos servidores ativos e inativos e dos
benefícios dos dependentes na data base, conforme art.37, inciso X da Constituição
Federal,

ll - concessão de aumento de vencimento real;

Parágrato Unico. A concessâo de aumento de vencimento real sornente
poderá ser feita no decorrer do exercício de 2A20, desde que atendidas às seguintes
condições:

I - A receita própria tenha apresentado no ano imediatamente anterior, um
crescimento real;

ll - A receita conente líguida do município tenha apresentado. no quadrimestre
anterior, um crescimento real;

lll - Náo ultrapasse os limites estabelecidos no inciso lll, do art.20, da Lei n.o
101/2000.

AÉ. 14. O preenchimento de cargos vagos, excetuados os de provimento em
comissão no exercício de 2020, somente poderá ser feito através de concurso
público, e desde gue comprovada à necessidade da nomeaçâo.

Parágrafo Único. Em caso de necessidade temporária e de excepcional

interesse público, nos termos do art. 37, inciso lX da Constituiçáo Federal, o Poder
Executivo poderá realizar contratos de pessoal por prazo determinado.

Art. í5. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração no âmbíto
municipal não poderá exceder os percentuais da receita conente lÍquida, conÍorme
estabelecê o aÍt. 19, da Lei Complementar n.o 101 , dê 04/052000 (LRF).

§ ío O percentual permitido ao município é de 600Á (sessenta por cento),
conforme o inciso lll do art. 19 e inciso lll do art. 20 da LRF, assim distribuídos:

a) 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

b) 54olo (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
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Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras

Art. 16- Se durante o exercício de 2O2O a despesa com pessoal atingir o
limite de que trata o parágrafo único do ar1. 22 da Lei Complementar no
10112000, a realização de serviço extraoÍdinário somente poderá ocorrer quando
destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensêjem
situaçôes emergenciais de risco ou de p§uízo para a sociedade.

Parágrafo único - A autorizaSo para a realizaSo de serviço
extraordinário para atendêr as situações previstas no caput deste artigo, no
âmbito do Poder Executivo é de exclusiva compêtência do Prêfeito Municipal e
no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência do Presidente da
Câmara.

Seção lV

"Das Disposiçóes Sobre a Receita e Alterações na Legislação
Tributária do Município"

Subseção I

Das Diretrizes da Receita

Art. 17. São receitas do município:
I - Os tributos de sua competência;
Il - A quota de pa'ticipação nos tributos arrecadados pela tJnão e pelo

Estado de Goiás;
lll - O produto da aÍecadaÉo do lmposto sobrê a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer título, pagos
pelo município, suas autarquias e fundat'oes;

IV - As multas deconentes de infrações de trânsito, comêtidas nas vias
urbanas e estradas municipais;

" V - As rendas de seus próprios serviços;
Vl - O resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de câpitais;
Vll - As rendas deconentes do seu patrimônio;

Vlll - Â contribui çào previdenctâria de seus servidores; e
lX - outras.

AÍt. 18. Considerar-se-á, quando da estimativa das receitas, no que couber.
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I - Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos
ingressos em cada fonte;

ll -As metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da economia
com reflexo no exercício monetário, em co§o com os valores efetivamênte
anecadados no exercício de 2019 e exercícios anteriores,

lll - O rncrernento do aparelho anecadador Munaipal, Estadual e Federal que
tenha reflexo no crescimento real da arrecadaçáo;

lV - Os resultados das políticas do fomento, incremento e apoio ao
desenvolvimento industrial, agrofastoril ê prestacional do município, incluindo os
programas públicos e privados, de formação e qualiÍicaçáo de mãode-obra;

V - As isençóes e descontos concedidos. observadas as normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei
Complementar n.o 101 , de 04/05/2000;

Vl - Evoluçáo da massa salarial paga pelo município, no quê tange o
orçamento da Previdência;

Vll - A inflaçáo êstimada, cientiÍicamentê, previsível para o exercício de 2020;
Vlll - outras.

Art 19. Na elaboraçáo da Proposta Orçamentária, as previsóes de receita
observalÉo o disposto no art. 30 desta lei, e as normas técnicas legais, previstas no
arl. 12 da Lei Complementâr n.o 101, de 4 de maio de 2000.

AÍt. 20. A receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de
competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal.

AÉ. 21. Na proposta orçamentária a iorma de apresentaçáo da receita deverá
obedecer à classificaçáo estabelecida na Lei n.o 4.320164, Portaria STN n.o 163 de
O4l95l20o1 , Portaria Conjunta n.o 02 de 8 de agosto de 2QO7, da Secretaria do
Tesouro Nacional, Portaria n.o 42 de 14 de abril de 1999 do Ministério do Orçamento
e Gestão, e RN n.o 00312001 de 29 de junho de 2001 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás.

Àft. 22. O Orçamento Municipal deveÉ consignar, como receitas
orçamentárias, todos os recursos financeiros recebidos pelo município, inclusive os
provenientes de transferências que lhe venham a ser Íeitas 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 atendimento de despesas
públicâs municipais.

Art. 23. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das
modificações na legislaçáo tributária, que seÉo objetos de projetos de leis a serem
enviados à Câmara Municipal, até cinco meses antes de encenamento do atual
exercício financeiro.
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Parágrafo Único. Os projetos de lei, que promoverem alteraçôes na
legislação tributária observarão

I - Revisão e adequação da Planta Genérica de Valores dos lmóveis Urbanos;
ll - Revisáo das alíquotas do lmposto Predial e Tenitorial Urbano, sem

ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitados a capacidade
econômica do contrÍbuinte e a funçâo sociaÍ da propriedade;

lll - Revisão das alíquotas do lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

lV - Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços
prestados;

V - lnstituição e regulamentaçáo da contribuição de melhoria sobre obras
púbÍicas.

Subseção ll

Alterações na legislação Mbutária

Arl. 24- A estimativa da receita que constará do projeto de lei
orçamentária para o exercício de 2020, com vistas à expansão da base tributária
e consequênte aumento das receitas próprias, contêmplará medidas de
aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais:

I - Aperfeiçoamento do sistema de formação, kamitaçáo e julgamento dos
processos tributário-administrativos, visando à racionalização, simplilicação e
agilização;

ll - Aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalizaçáo, cobrança e
arrecadação de tributos, ob.jetivando a sua maior exatidão;

lll - Aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio
da revisâo e racionalização das rotinas e processos, objetivando a
modemização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos
e a eficiência na prestação de serviços; e

lV - Aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da
prática de infração da legislaçáo tributária.

AÉ. 25- A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em
consideração, adicionalmente, o impacto de alteraçáo na legislação tributária,
com destaque para:

| - Atualizaçáo da planta genérica de valores do Município;
ll - Revisáo de alíquotas, atualizaçáo ou adequação da legislaçáo sobre

lmposto Predial e Territorial Urbano, suas alÍquotas, forma de cálculo, condições
de pagamentos, dêscontos e isençôes, inclusive com relação à progrêssividade
deste imposto;
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lll - Revisáo da legislaÉo sobre o uso do solo, com redefinição dos
limites da zona urbana municipal;

lV - Revisáo da legislação referente ao lmposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza; e

V - Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse
público e a justiça fiscal;

Art. 26- O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de
naturêza tributária somente será aprovado se atendidas às exigências do art. 14
da Lei Complementar no 101i2000.

Art. 27- Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentána poderão
ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária
que estejam em tramitaçáo na Câmara Municipal.

Art. 28- No campo tribúário, o Chefe do Poder Executivo poderá tomar as
providências legais cabíveis, a fim de tomar o imposto um encargo justo para o
cidadáo, alterando alíquotas e plantas de valores, de modo que não onerarem
excessivamente a capacidade contributiva dos contribuintes, tendo em vista a
realidade econômica do município.

Seção V

"Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas"

Art. 29- A elaboraçáo do Projeto, a aprovação e a execuÉo da lêi
orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário
necessário para garantir uma trajetória de solidez Íinanceira da administraçâo
municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, constante desta
Lei.

Art. 30- Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou
aumento de despesa do Município no exercício de 2O2O devêrão estar
acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da
diminuição da rêceita ou do aumento da despesa, para cada um dos exercícios
compreendidos no período de 2A2O a2O19, demonstrando a memória de cálculo
respectiva.

Parágrafo único - Não será aprovado Projeto de Lei que implique em
aumento de despesa sem que estejam acompanhados das medidas definidas
nos arts. 16 e 17 da Lei Complemêntar no 101,12000.

Art. 31- As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as
receitas e despesas poderáo levar êm conta as seguintes medidas:
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I - para elevaÉo das recêitas:

a) - A implementaçâo das medidas previstas nos arts. 18 e 19 desta Lei;
bl Atualização e informatizaçâo do cadastro imobiliário; e
c) - Chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

ll - Para reduçáo das despesas:

a)- lmplantaçáo de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda
e qualquer @mpra e êvitar a cartelização dos Íomecedores;

b) - A limitação de serviços extraordinários; e
c) - A limitaÉo com despesas em investimentos, até a rêtomada do

equilíbrio entre receitas e despesas.

Seção Vl

"Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho"

Art. 32- Ao final de cada trimestre, se veriÍicado que a realização da receita
não comportar o cumprimento das metas do resultado primário ou nominal,
estabelecidas no anexo de metas fiscais, o Prefeito e os demais gestores de órgáos
municipais, promoverão, por ato próprio, e nos montantes necessários, nos trinta
dias subsequentes, limitaçâo de êmpenho e movimentação financeira.

§ 1o Quando o montante das despesas êmpenhadas e liquidadas ultrapassar
o valor da receita efetivamente arrecadada.

§ ? Quando a realização da recêita não for suficiente para garantir o equilíbrio
das contas públicas.

I - No caso de restabelecimento da recêita prevista, ainda que parcial, a
recomposiçáo das dotâçôes, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma
proporcional às reduçôes efetivadas;

ll - Náo será objeto de limitaçáo de empenho, aquelas despesas que
constituam obriga@es constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas deslinadas
ao pagamento do serviço da dívida, compreendendo ainda:

a) Os gastos na manutençáo e desenvolvimento do ensino, destinados ao
cumpnmentrc do art. 212 da Constatrrição Federal;

b) Os gastos em ações e serviços públicos de saúde, destinados ao
cumprimento da Emenda Constitucional n.o 29, de 13 de março de 2000;

c) As despesas com o pagamento de pessoal;

d) As contribuiçôes previdenciárias, parte patronal;

e)As contribui@es ao PA§EP;
f) Os pagamentos da dívida pública fundada;
g) As despesas com manutenção dos serviços públicos essenciais; e

Prefeitura Municipal de Anhangaa/GO - ADM.2O|?|2O2OAI
Belchior de Godoy - 152 - C€núo - Fone (64) 3469 1265
CNPJ 01. 127.430/0001-3 1- EÍnâil licitacâo.pÍefeiturâ(@ouüookcom

l!{rnt-flTffi

r



- -- 3Àlu-rtâ.Ncrr-Err,A

h) As despesas de convênios, oriundâs de recursos vinculados

Sêção Vll

"Das Normas Relaúiraas ao Controle de Cusúos e Avaliação dos
ResulÍados dos Programas Financiados com Recursos dos

Orçamentos"

Art. 33- O Poder Executivo rcalizatá estudos visando à definiçâo de
sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de
governo.

Art. 34- Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à
alocaçáo dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem
como a respectiva execuçâo, serão feitas de forma a propiciar o controle de
custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ ío. A lei orçamentária de 2020 e seus créditos adicionais deveráo agregar
todas as açóes govemamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos
respectivos programas.

§ P. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, por intermédio da modernizaçáo dos instrumentos de
planejamento, execuçâo, avaliaçáo e controle interno.

§ 3'. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de reduçâo de custos,
otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal,
sobretudo pelo aumento da produtividade na prestaçáo de serviços públicos e
sociais.

Art. 35- E vedada a inclusâo, na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, de dotaçôes a título de subvenções sociais, ressalvadas as
autorizadas mediante lei específica que sejam destinadas:

I - As entidades quê prestem atendimento direto ao público, de forma
gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educaçáo ou culfura;

'r - ":''"
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Seção Vlll

"Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a
Entidades Públicas e Privadas"
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ll - As entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza

continuada;
lll - As entidades gue tenham sido dêclaradas por lei como sendo de

utilidade pública.

Parágrafo único - Para habilitar-se ao recebimento de subvençóes sociais,
a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaraçáo de regular
funcionamento, emitida no exercício de 2020, comprovante da regularidade do
rnandato de sua diretoria, oertidóes de quitaçáo com as fazendas gi,blicas
Federal, Estadual e Municipal, CRF/FGTS junto a GEF e certidão débitos
trabalhistas.

Art. 36- E vedada a inclusão, na lei orçamentária e êm seus créditos
adicionais, de dotações a título de auxílios e contribuiçôes para entidades
públicas ou privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei especíÍica e
desde que sejam:

I - Voltadas paÍa as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, esportê,
assistência social, agropecuária, proteção ao meio ambiente e de conservação
de bens públicos;

ll - Associaçôes ou consórcios intermunicipais, constituídos
exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de
contrato de gestão com a administraçáo pública municipal, e que participem da
execução de programas municipais.

Art. 37- É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, de dotaçôes a título de contribuiçôes para entidades privadas de fins
lucrativos, ressalvadas as instituídas por lei específica no âmbito do Município
que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento industrial e comercial.

Art. 38- É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, de dotação para a rêalizaçáo de transferência financeira a outro ente
da federaçáo, exceto para atender as situações que envolvam claramente o
âtendimento de interesses locais, observados as exigências do art. 25 da Lei
Complementar no 101/2000.

Art 39- As entidades beneficiadas cori? os recürsos priblicos previstos
nesta Seçáo, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder
Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os
quais receberam os recursos.

Art. 4O- As transferências de recursos às entidades previstas nos arts- 35
a 38 desta Seção deverão ser precedídas da aprovação dê plano de trabaího e
da celebraçáo de convênio, devendo ser observadas na elaboraçáo de tais
instrumentos as exigências do art. I 16 da Lei Federal ne 8.666/1 993.

Prefeitürâ Municipal de tuhanguera/Go - ADM.2O17D,02AAv.
Belchior de Godo_v - 152 - Cenlro - Fone (64) 3469 1265
CNPJ 01. 127.430/0001-3 l- Emâil licitacâo.prefeitura,t?outlookcom

N*uguttr

/



- -ÀN-lrÀrucueRA
- ; :. 

i- 
- 

r.4r.i-iÉ.

.D

§ 1o. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do
plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§ 2o. E vedada a celebraÉo de convênio com entidade em situâçâo
inegular com o Município, em deconência de transferência feita anteriormente.

§ 30. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que sê refêre
o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que
receberem recursos dirêtamente do Govemo Federal por meio do PDDE -
Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 4í- E vedada à destinaçáo, na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas
físicas, ressalvadas as quê atendam as exigências do art. 26 da Lei
Complementar no 101/2000 e sejam observadas as condiçóes definidas na lei
especíÍica.

Parágrafo único - As normas do caput deste artigo não se aplicam a ajuda
a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.

AÍL 42- A transferência de recursos financeiros de um órgáo para outro,
inclusive da Prefeitura Municipal para os orgãos da Administraçâo lndireta e para
a Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na lei orçamentária anual e
ern seus c.réditos adicionais.

Parágrafo único - O aumento da transferência de recursos financeiros de
um órgão para outro somente poderá oconer mediante prévia autorizaçáo
legislativa, conforme determina o art. 167, inciso Vl da Constituiçáo Federal.

Seção lX

"Da Autorhação para o Nunicípio Auxiliar no Custeb de Despesas
de Competência de Outros EnÍes da Fdenção"

Art. 43- A inclusáo na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais,
de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da
federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o
atendimento de intêresses locais, atendidos os dispositivos constantes do Art.
62 da Lei Federal Complementar no 101, de O4 de maio de 20O0.

Parágrafo único - A realizaçáo da despesa definida no caput deste artigo
deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebraçáo de
convênio, de acordo com o art. 116 da Lei Federal no 8.666/1993.

1
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Seção X

"Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do
Crcnograma Hqtsal de D*embolso"

Atl.4- O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias
após a publicação da lei orçamentária de 2020, as metas bimestrais de
arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso,
respectivamente, nos termos dos arts. '13 e 8o da Lei Complementar no
10'l/2000.

§ 10. Para atender ao caput deste artigo, os órgãos da administração
indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharão ao Orgáo
Central de Contabilidade do Município, até 10 (dez) dias após a publicação da
Lei Orçamentária de 2O2O, os seguintes demonstrativos:

| - As metas mensais de anecadaÉo de receitas, de forma a atender o
disposto no art. 13 da Lei Complementar no 10112000;

ll - A programação financeira das despesas, nos termos do art. 80 da Lei
Complementar no 101/200O; e

lll - O cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos
restos a pagar, nos termos do art. 8o da Lei Complementar no 101/2000.

§ ?. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de
arrecadaçáo, à programaçâo financeira e ao cronograma mensal de
desembolso, mediante afixação na Prefeitura e na Câmara Municipal do
Município até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2020;

§ 30. A programaçâo financeira ê o cronograma mênsal de desembolso de
que trata o caput deste artigo deveráo ser elaborados de forma a garantir o
cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

Seção Xl

"Da Definição de Critérios para lnício de Âloyos Prcjetos"

Art. 45- Além da observância das metas e prioridades deÍlnidas nos termos
do artigo 2o desta Lei, a Lei Orçamentária de 2O2O e seus créditos adicionais
observados o disposto no art.45 da Lei Complementar no 101/2000, somente
incluirâo projetos novos se:

(
.13
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I - Estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de 2018-2021 e com as
normas desta Lei;

ll - Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em
andamento;

lll - Estiverem preservados os recursos necessários à conservação do
patrimônio público; e

lV - Os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos
federais, êstaduais ou de operaçóes de crédito.

Seção Xll

"Da Definição das Despesas Consrderadas lrrelevantes"

AÍt.46- Para fins do disposto no § 30 do art. 16 da Lei Complementar no
101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não
ultrapasse os limites previstos nos incisos I e ll do ar7. 24 da Lei Federal no
8.666/1993, e suas alteraçôes, nos casos, respectivamente, de obras e sewiços
de engenharia e de outros serviços e compras.

Seção Xlll

"Do lncentivo à Participação Populaf'

Art. 47- O Projeto de Lei Orçamentária do Município, relativo ao exercício
financeiro de 2020, deveÉ assegurar a transparência na elaboração e execuçâo
do orçamento.

Parágrafo Unico - O princípio da transparência implica, além da
observância do princípio constitucional da publicidade, na utilizaçâo dos meios
disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações
relativas ao orçamento.

Arf- 48- Será assegura da ao adadáo a partlcipação nas audiências
públicas para.

| - Elaboração da proposta orçamentária de 2020, mediante regulâr
processo de consulta; e

ll - Avaliação das metas fiscaís, conforme definido no art 91 § 41 da Lei
Complementar no 10í/2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o
comportamento das metas previstas nesta Lei. )«XXXXXX

Seção XIV
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G1'ERA

Das DisposiçÕes Gerais

AÍt. 49. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluÍdos 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 previstas
no § 5o do art.153 e nos arts. 158 e 159 da Constituiçâo Federal, efetivamente
realizado no exercÍcio anterior, na forma estabelecida no art. 29-A da Constituição
Federal.

Art. 50. O repasse mensal para a Câmara Municipal, necessário às despesas
com o Poder Legislativo deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

§ 1o A prestação de contas do duodécimo mensal transferido à Câmara
Municipal, conforme referido no caput, deverá ser encaminhada ao Tribunal de
Contas dos Municípios, na forma do art. 2 do inciso lll e seus parágrafos da
lnstruçáo Normativa n.o OO8|2D15 - TCM€O e, ao fine, do exêrcício financeiro, suas
contas seráo consolidadas nos Balanços Gerais do Município.

§ ? Para efeito de ConsolidaÉo das contas de gestão, Matriz de Saldos
Contábeis, RREO e RGF, o Poder Legislativo Municipal, bem como os fundos,
entidades da administraçáo indireta, encaminharam ao Poder Executivo, íto prazo
máximo dê 25 dias após o encerramento do mês todo o Movimento Contábil da
ExecuÉo Orçamentária e Financeira mensal conforme prevista na lN 008/20't5 do
TCM-GO e suas alteraçôes, ópia de seus respectivos balancetes financeiros
mensais acompanhados de todos os relatórios pertinentes, cópias das notas
empenho e extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações
bancárias, podendo a mesma ser substituída por arquivo de banco de dados para
importação e consolidaçáo junto ao banco de dados do Poder Executivo (Prefeitura
Municipal).

Art. 51. A Secretaria Municipal de Administraçáo, Govemo e Planejamento
fará publicar junto à Lei Orçamentária, os quadros de detalhamento da despesa,
especificando por órgãos, unidades orçamentárias, classiÍicaçâo funcional e a
naturerd da despesa por elementos com seus respec{ivos valores.

- Art, 52, As emendas ou modificações ao projeto de Lei Orçamentária deverão
ser apresêntadas com a forma, o nível de detalhamento, os demonstrativos e as
informaçôes êstabelecidas para o orçamento.

Parágrafo Único. Não serão admitidas propostas ou emendas que altere o
valor total do projeto original.

AÍt. 53. As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos
que o modiÍiquem somente podem ser aprovdos caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

Prdeihra MuDiçipâl de Anhanguera/Go - ADIú201?/20204V.
Belchior de Crodo-v- - 152 - C€nrro - Fone ( ) 3;169 1265
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Art. 54. O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara de Municipal
para propor modificaçoes ao projêto de lei orçamentária, enquanto não tiver oconido
a primeira votação em plenário.

Art. 56. A Conservaçáo do Patrimônio existente é prioritária sobre a aquisição
de novos equipamentos e materiais permanentes, bem como sobre a execuçâo de
novas obras similares.

Art. 57. Serão criadas e/ou mantidas as unidades orçamentárias específicas
para o custeio de Fundos Municipais legalmente constituídos.

AÍt. 58. O Prefeito Municipal, no interesse da administraçáo, visando
aprimorar e dar mais sêgurançâ na liquidação de seus compromissos poderá
autorizar diretamente aos estabelecimentos bancários, a efetuar pagamentos de
pessoal, fornecedores, prestadores de serviços, cumprimento das obrigaçÔes
financeiras resultantes de convênios e contratos, bem como as transferências
destinadas ao custeio e manutençáo da Câmara Municipal.

AÉ. 59. O projeto de Lei Orçamentária do Município, para o exercício de 2020
será encaminhado à Câmara Municipal até 04 (quatro) meses antes de
encenamento do conente exercÍcio Íinanceiro e devolvido para sançáo até o
encerramento de sessáo legislativa.

Art. 60. O Poder Executivo colocará à disposiçáo dos demais Poderes e do
Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento
de seus projetos orçamentários, os estudos e as estimativas das receitas para o
exercício subsequente.

Art. 61. Os órgáos do Poder Executivo: FUNDO MUNIC|PAL DE GESTÂO
DOS RECURSOS DO FUNDEB, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO

PrefeituÊ Munici@t de Anhanguera/GO - ADM.20|7D020Av.
Belchior tle Godol'- 152 - C€ntro - FoDe (64) 3469 1265
CNPJ 0 l. 127-430/000 1-3 1- EÍtrâil licitacâo.prefeitura@outlookcom
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ll - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulaçáo de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pêssoal e sêus encargos;
b) transferências de recursos para oúras entidades, previstas no orçamento,
lll - sejam relacionadas:
a) com a correção de enos ou omissôes:
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Art. 55. O Poder Executivo no decorrer do exercício financeiro, e a bem do
interesse público, poderá celebrar convênios, contratos ou ajustes com órgáos de
outras êsÍeras de governo, no sentido de viabilizar parcerias objetivando o
aprimoramento, a eficácia e a celeridade dos atendimentos à populaçáo do
Município, nas áreas da saúde, educação, segurança pública, assistência social e
mêio ambiente.
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MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e FMDCA teráo contabilidade própria e
apartada, apresentarão balancetes mensais ao Tribunal de Contas dos Municípios e
ao final de cada exercício financeiro, suas contas serão consolidadas nos Balanços
Gerais do Município.

Art 62. Caso o pro.ieto de Lei Orçamentária náo seja aprovado até o término
da Sessão Legislativa, a Câmara Municipal será de imediato, convocada
extraordinariamênte pelo seu Presidente, até que seja o pro.ieto aprovado.

Parágnfo único. A Lei Orçamentária não sendo aprovada até 31 de dezembro de
2Q19, a sua programação poderá ser executada até o limite de um doze ayos do total
de cada dotação, em cada mês, até que seja aprovado pela Câmara Municipal,
vedado o início de qualquer projeto novo.

Art. 63. Aplica-se esta lei, no que couber, às autarquias e fundos municipais
legalmente constituídos.

Art 64. Esta lei enha em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 10 de janeiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
ANHANGUERA GOÉS, aos 27 dias do mês de junho de 2019.

Franci Silva
refeito

..Àiltrnúc1lÉflÃ'',..*",*.*.."
PÍefeit tra Municipal de Anlangnra/C0 - ADM.2O172.02OAv.
Belchior de Godoy - 152 - C€ntro - Fone (64) 3,169 126-5

CNPJ 0 l. 127.430/m0 1-3 l- Email licitâcâo.prefeituÍa@ouüook.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA

PAG: 00'l

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2020
AIVF - D€monBtratvo 1 LRF, ôri 4'

Fonlê:slst.m. M.!$oÍt lnlonnâicâ Ltd!. Unldado RÊlponrávâl PREFEITURÁ MUNICIPAI- 0ÊANHANOUERÀDot : 10/o42O19Hor6:1614

FRANCISCO DA

CPFr 2'16.695.9

PREFEITO MUN

MAZLTRKYEVCZ BERNA S DOS 8ANTOS
7 72 CPFt 534.O33.4714a

CONÍADOR

R$

202t 2021 2022
ESPECtFTCAÇÂO

VÂLOR CORRÊNTE VALOR CONSTATIIE % ÊcL VAI.OR CORREI{TE vaLoR cot{sÍallÍE yo ?la % RCL VALOR CORRENTE vÂLoÂ coxsÍaNTE ./, PtÉ % RCL

R.call.a Íolll
R.c.lt.a Prlrnlrla! (l)

Daaparaa Íírtal

D..pc.a. PÍlmáÍl.a (lU

R.rqlt.do Pthárlo 0ll, ' (l - ll)

Rc!ultado l{omlnâl

Dlvld. Públlc. Conrclldtdr

Dlvldr Con.olldada tlquldi

20.459.450,00

20.000.000,00

20.459450,00

20.000 000,00

-50 000,00

400.@0,00

100.000.00

17.062.338,42

í6,679.176,05

17 .082.33A,42

16.879.176.05

-41 697,94

333.583,s2

83.395,88

o,0141

0,0138

0,0141

0,0138

0 0003

0 0001

22.133,000.00

22.700.000.00

22.133.600,00

21.700.000.00

1 .000.000,00

50 000,00

400.000,00

100.000,00

15.297.S53,38

15.689.420,82

15.297.953,38

14 .*A.2e4 ,58

891.l8/,27

34.558,21

276.$5,71

69.116,43

14,7557

1s.1333

14,7557

14.4667

0.8667

0,0333

o,2661

0,0667

23.500,000,00

22.700.000.00

23.600.000,00

21.700.000,00

1.000.000,00

50.000,00

435.000,00

100.000.00

13.32Í.053,25

12 867.s70,s9

13 321.053,26

12.300.717 ,2G

566.853,33

28.U2.67

246.581.20

56.665,33

15,8€87

15,'t333

15,6687

14,4087

0,6887

0,0333

0,2s00

0,0667

Rêc6lt r Prlmárias advlnda! de PPP (lV)
0ê6posla PÍimáíiar gGrrdar For PPP (V)
lmpaclo do raldo dâs PPP (Vl) = (lV - V)

% PIB

I

.J'.'p

))
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALnçÃO DO CUMPRTMÊNTO DAS META§ FISCA|S OO EXERCICTO ANTERIOR

2020
AMF DeÍíonsiralivo 2 , lnciso I

Foór€: sEioma í,,ogásôfl rnloÍmáricâ Llrls lJnidâdo Respon3áw PREFEIIURA MUN Í)IPAI OE ANI.IANGUERA Data: 10/04/2019Horã 16:15

FRANCISCO DA SIL

CPF:216.695.971-

PREFEITO MUNICI

MAZUR BERNA S DOS SANTOS

cPF: 534.o33.47148

CONTADOR

R$

VARIAçÃO
% PIB % RCL

VALOR %
ESPECIFICAÇÁO METAS PREVISTAS EM 2Oí8 o/o PIB % RCL MEÍAS REALIZÂDAS EM 2018

-6.045.380,57

-6.045.380,57

-6.499.212,O3

-6.374.727.44

329.347,27

-0,3388

-0,3388

-0,3642

-0,3628

1,2153

0,0000

0,0000

0,0000

17.843.400,00

17.843.400,00

't7.843.400,00

17.572.400.00

271.000,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

'173,7437

173,7437

173.7437

171.1c49

2,6388

0,0000

0,0000

0.0000

11.798.019.43

11.798.019,43

1 1 .344 .1A7 .97

11.197.É72.16

60§.347,27

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

114,8750

114,8790

110,4600

109,0333

5,4457

0,0000

0,0000

0,0000

Receita! Totál

Recêllaa PrlÍ|iâÍlas (l)

Dêspoaaa Totâl

Dêspetat PrlmáÍlas (ll)

Rerultrdo P mário {lll} ! {l " ll)

Rosultado Nominal

Dlvlda Públlca consolldada

oívlda Conrolldada LÍquid!
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TETAS FISCATS ATUAIS COIIPARADAS COTI AS FD(ADAS NOS TRÊS EXERCICIOS ANTERIORES
2020

Âr{F. DeíElsHivo 3 (tXf,, rtf, §2, aE ll}
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€6õmoo
ía.9t7 {t}.@
ta€6dao.tD

ô&o0
o.(D

0.@

otD

6,ts

a5
6,r9

ql:t
t ,6a

-1ú,0

-i@,o

-ro.o

2lleo.o
20@rEld,
20 /r5a aá0,1x)

20@@,8
qu,

§o@.@
um(m.(l)

túú!,@

,.!l
,D
7,S

72a

-to,o
-r@.o

-i@.0

-{rl.o

22r*.ÊEO
227rnaú,@

22.13_60,@

21 Tttrúl@
r@@,@

50m,m
a@.m,@

llqo,u,

Er€6p.... PrirÊÉ (!)
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LEI DE DIRETRT'FS ORçAMENTÂRNS
ANEXO DE METAS FISCAIS

É:\/OrI-UÇÃg DO PITRIMÔNIO LIQUIDO
2020

AMF - Derno.ffiivo,l (t-RF, at.l., §f-iÍiro ll0

PATRmC»,üo LiturDo 2014 % 20't7 % 2o16

Pat.imônio/CaOital

Rêseavas

Resultado Ac mulado

4.W.175.8Í

o,(tr

o,m

100,m

o,m

0,m

4.549-351,g)

0,(x}

0,00

rm,m

o,m

0,00

5-i188.21 8,56

0,00

í57.9(n,00

97,20

0,00

2,80

ÍOTÁL {_&_r?aaí 1m,m ,t-549-35í ,!I) 1(tr,@ 5-6{6-í í 4,56 100,«)

REGTME PREvroENclÁRto

Resêwas

Reflltado Adrrr-&

20ra % 2íJ17 * mt6

0,@

0.00

qm

0,00

0,00

o,m

0,00

0,00

0,m

0.m

0,00

o,m

9.135,00

0,00

0,m

100,00

0.00

0,00

TOÍAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9.135,00 100,00
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oRtGEM E At LiCAçÃO DOS RECURSOS OBT]DOS COàI A AL|EÀ|A*O DE ATIVOS

2020

AMF - Demonstrâtivo 5 (LRF, art.4o, §?, inciso lll)

PÁG: OO1

R$

RECEITAS REALIZADAS 2018 2017 2016

RECEÍTAS DE CAPIIAL (I)

AUEI,IAÇÃO DE AÍN'OS

Ali€nâção de Bens Móveis

AIiênaÉo dê Bêns lmóveis

Aiênação dê Bens lntangívêis

Rendimêntos de Apli.â@s FinânceiÍas

TOTÀ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

97.600,00

97.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 97.600.00

DESPESAS EXÊCUTADAS 2017 20'16

ApLrcAçÃo oos REcuRsos DA ALTENAÇÁo DE Anvos (fl)

DESPÊSâS DE CAPITÁL

lnvêslimêotos

lnversõ€s Financêiras

ÁJrroítÍzaçáo da Orvida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

Regime Prúprio do PÍeüdência Social

60í.995,92

455.480.11

0,00

146.515,A1

1.9?.975,48

1-359.9,15.67

0,00

183.t8,A1

í.000.000,00

'L000.000.00

0.00

0,00

TOTAT 601.995.92 1.542.975,48 60.1.995.92

vALOr üi)
SALDO FINANCEIRO 2014 2017 20í6

s01.995.92 -1.r42.975,4A -902.400.00

)

BER DOSF SILVA

21 971-72 534.033.47íS8
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AVALIAçÁO DA SITUAçÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES
2020

AlúF. D6monstÍstivo 6 (LRF, AÍt. 4", §2", in€iso lV, slÍn68 "e')

RECEITAS 2016 2017 2018

RECEIÍA§ PREVTOÉNCÉfl,A8 . RPp§ (E(CEÍO |MrRÀORC.) o
RECEIÍAS CORRENTES

Re.rltâ8 dê Conlrlbulçóos dos Sêgurados

PêÉsoâlCkll

Pessoál Míltâr

Oukas Rêcoitâs d6 Contribulçõ06

Rôcêilâ PâÍlmonlâl

R6cêltá8 dê 8§rvi9o§

Outía8 Rooêitqs CoÍgnl€3

Compôn!âção Previd6nc,árlâ RGpS p/ RPPS

Dêmai8 R€csitás Corrênlê5

RECEIÍAS DE CÂPITAL

Àl6náçáo do B€r,s

Amodizrçáo d€ Emprértlmos

ôutrs8 Rê6itâ6 de Carlt6l

(.) DEDUçÓES DA RÊCEIÍA

RECEIÍAA PREVTO.0N1RA-OBçÂ,úENTÂR|^9) íD
RECEITAS CORRENTÉS

Rocslta8 d6 Confibulçô68

PâtÍoül

Pssâoal Clvil

Posloal Mllltár

Pâía Cobrnura de Dáblios o Pârc€lam€nlos

oulras Rêcollas ds CoôtÍibrrlçóer

RêcêitEB Pâlímonial

Rsc6ila! dô SàÍYiço§

Oulra6 Racôll$ ConcntâB

RECÉITÂS DE CAPITÀL

(-) DÉOUÇÔES DA RECEIÍA

ÍOIAL D S RECELA§ PREVID.RPFS (lll) E (l+ll)

681.095,8r'

561,095,66

259.131,16

259.131,16

0,00

94.024,9n

205.017,92

0,00

2.921,85

0,00

2.92',1,85

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.170,76

542.170,76

542.170,?E

542.170,7É

542.170,76

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

I1.1Ú3,2.

5í 0.852,0,í

s10.E52,94

208.245,17

208.244,17

0,00

89.4s8,92

153.565,86

0,00

59.578.99

0,00

s9.578,S9

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

417 279,N

M7.279,98

447.279,e8

447.279,95

447.279,98

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

e5Â.1!2,02

í .0so.8s9,9r

1.040.190,77

243.651,57

24A.651,57

0,00

74.456,43

89.044,56

0,00

ô34.038,21

77.939,60

§56.098,61

0,oo

0,00

0,00

0,00

-3.330,86

47t.686,00

471.ô86,00

471.686,00

471.686,00

471.686,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 .ô08.645,0r)



ESTAOO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA

PÁG: OO2

R$ 1,00

LEI DE DTRETRIZES ORçAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVAL|AçÁO DA §ITUAçÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES
2020

AMF - Dsmonstratlvo 6 (LRF Art. 4', §2", lnclBo lV alínee "a')

DESPESAS 20í 6 2017 20í I
DESPESAS pREV|O.RFPS G,(CETO tNÍfi+ORç.) (M

Aoter TNTSTRAÇÀO

Deape!âs Colrenlê!

Dêspa5ss do Cepllal

PREVIDÊNCIA

P6!ôrt Clvit

Paa.oel Mltltáí

Oulrá! D€spo9â! PÍ6üd6nciánas

ComDsns.çáo PÍovidenciáis RPPS p/ RGPS

Ocmals DespôBgs Pr€vldênciádss

DESPESAS PREVIO.RPPS (rNrR €R9AI,ENÍÁRIASXV)

AOMINISTFAÇÁO

Dô!p6368 Coí6nla!

Darporâs d€ Câplt6l

ToÍAl DESPÊ8AB PRevD.. RPPS (vl) . (lV + V)

RÉ8t LÍÂDo PREVloEttrcrÁRlO (Vll) . (lll - Vl)

't . í 07.517,90

0,00

0,00

0.00

1.'t07.5í7,98

951.973,79

0.00

í 55.í4.18

0,00

155.544,18

0,00

0,00

0,00

0,00

í , í 07,6,|7,9ô

1.261,9

í,m4.660.00

0,00

0,00

0,00

1.204.568,60

1.092.264,o7

0,00

112.314.53

0,00

í 12.314,53

0'm

0,00

0,00

0,00

I .204.608,6D

-24ôAú,@

1,964.0@,85

0,00

0,00

0,00

1.354.903,85

1241.783,64

0.00

113.120.01

0,00

113.120,01

0,00

0,00

0,00

0,00

L364.006,66

163.U2,24

APORTES OE RECURSOS PARÂ O RPPS 2014 2017 ?0í I
ÍOTÂI OOS APORTES P/O RGPS

Racuaos dcoboÍtur. lruufc.Flnsnceirâ!

Racuítos pera Foímâçâo ds RosáÍvê

OulÍo8 Apoítc! prrâ o RPPS

Aano Pr€vld€nciáÍlo

Rocu.to€ p/Cobaít!ía f»ícit Fhsncako

Rocunos Ccob.|lur8 d6 oóúdt Atuúiâl

Oulroô Apoíl.r p.râ o RPP6

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00 0,00

) p 0,@ 0,@

RESERVA ORÇÀMENTÁRIA OO RPPS

BENS E OIREITOS DO RPPS

0,00
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PROJEçÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊI{CIA DOS SERVIDORES
2020

AMF - Oomon8lÍstlvo 6 (LRF. Aí. 4', §2o, hclso tV, állnoa 'â')

EXERCICtO RECEITAS PREVID DESPESAS PREVID, SALDO FIN, EXERC

2019 1356.984.01 1.421.910,86 44.924,a5

2020 't.u7.702.07 1.453.890 64 "106188 57

202'1 1.343 09€.18 1 457.116,?6 -114020.08

?o22 1.332_124,88 ,.49'1.730 85 -159 605,9S

2023 1293.209.29 í.s78.305 77 -285 096.48

2024 2.321971,85 l_849.538 18 675 433 71

2025 2.297.1A1.24 1.733.736.09 543.42517

2026 2.255.593.13 1 .87't _067 _91 384.525,22

?o27 2 221.381,15 1.975.435,90 245 925,25

2028 2.191 .215,21 2.040.598 78 150.616,43

2029 2.169.054,51 2.062.513.60 í06.540.97

2030 2.147.763,57 2.062 310,49 95.444 oa

2031 2.\m.8/a.55 2.O52.2§,34 2.349,01

2032 2.Ogs.675,26 2 096 259.39 .584 33

2033 2 06A.147-62 2t14.055,23 43.947,61

2034 2.048.938,38 2.075 .37A,24 -28.433,88

2035 2 023.157.29 2.049.551.39 "26 394,10

2036 1.9A4.404.06 2.074.995.88 -9O.591,S2

2037 1 953 987.32 2.047.417 A0 -93.429 68

2034 1 924 803,90 2.018.171,91 -93.368 01

2039 1.891.687,79 2 002 246.n7 -1Í0.598.28

2040 1865.608.5,4 1.945.936.19 .80 329,65

204',l 1.83a.779,14 1_886 785,?3 {8 006,09

2042 1 A02-552-67 1-865.657,71 -83 105 04

2043 1.771.959.80 í.814.098.40 4?.138 60

2044 1737.626,56 1.777.722.19 40 0s6 23

2045 1 .707 .721 ,07 1719-207-r.J/ -11.485 97

2046 384.962.87 ) 1.64A.194 77 "1.263.231.90

RESULÍADO PREMD.



((

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA

PÁG: OO5

RS 1,00
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PROJEçÁO ATUARIAL DO REGI'YIE DE PREVIDÊNCÁ DOS SERVIDORES
2020

AMF " oamofl§trâtlvo 6 (LRF. arl. 4", §2', lnclao lV sllné6'a')

§
!t

E(ERCICTO RECEITAS PREVID, DESPESAS PREVID RESULTADO PREVID. SALOO FIN. EXERC

2047 356.122,91 1.5A5-273,75 -1229.150.84

2044 327.860,53 't.521.881.18 -1 194.020 85

20/,9 302 449,11 1 448 206 88 -1 145157 .77

2050 277.965,67 1.314.39219 -1 096.426,52

2051 254.s13,02 1.300.730,28 -1.046.217 ,26

2052 232 1A1,81 1 227 .524 20 -995.342.39

2053 211.044,01 1.155.0A5.í 2 -9'41.02111

2054 191.143,83 1.083.63.74 -892 489 91

2055 172.497,74 '!.013.459,08 840.961 34

2056 155.108,53 944 794 39 ,789.685 86

2057 138.981,66 877.888 89 -73A 901 23

2058 12À.123,79 013 008 69 -688.864,90

205S 110.520.6ó 750.388,74 -639.8{E,14

2060 98.'t21,20 690.114.64 591.593.44

2081 86.869,53 632 377,72 -545.508.19

2082 76.724.42 577.300,88 -500 578.48

2063 67.633.89 525.001,51 4s7.367,62

2064 59.519,60 475.553,56 4í6 033.98

2065 52.294,24 429 003.88 -376.705.64

20ô6 45 875,94 385 360,91 ,339 484.97

2087 40.181,28 344.605 35 -304 424,07

2068 35.117,63 306.670 48 -211 552 65

2069 30 603,28 271 503,08 -240 899 80

2070 26.573,85 239.080.87 .212 4A7 02

2011 22 977 .69 209.278,06 -Í86 300 17

2072 19 7ô5.98 182 049,05 -162.2A3 07

2073 16.898,69 157.276,58 -140 377 A9

2074 14.348,80 134 890.01 -120 U1,21

I
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PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020

AMF - Domonltràívo 6 (LRF. Aí. 4', §2ô, inclso lV allnos "a')

RESUIÍADO PRÊVID.RECEITAS PREVID. DESPÉSAS PREVIDE(ERCICTo

-102 715,4912.091,72 114.81O212075

96 934 34 -86.019 5510114.792076

-72 754 a1I387,10 a1 142312077

47.294.97 -€0.400 896.893,7820la

55.236,60 -49 624.852079 s.011,7s

40.3U,424.521,49 44.825.912080

35.925.52 -32.320,783.4U,742081

"25.s48,8028.389,?62082 2 840,96

22.063 80 -19.a57,342.206,482083

16.806,t5 -15 125,982084 1_680.87

-11252.3712.502,432085 1.250,28

9.055,81 '8 150,23905 582086

-5.729,396.365,S92047 636,60

.3.89!,171.323,322088 432,35

2.818,00 .2.536,20281,802089

-1.572,221746,912090 174,69

.916.9s, 101,08 1.018,83

496,67551.ê62092 55,107t
Font€: Srslêms Megâsoll lníoímálic5 Llda- L,nidado Re6poNáv6l IÍURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA Da!â; 10/04/2019. Hoía: 18:18

FRANCIS SILVA

CPF: 216 971-72

DOS SANTOS

PREFEI MUNICIPAL

MAZU

CPF|534.033.47r-68

CONÍADOR

((

SALDO FIN. ['(ERC

I

2091

t/
/.
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ESÍIMATIVA E COI\4PENSAÇÁO OA RENÜNCÁ DE RECEITA

2020

AMF - Í8bela I (LRF, aí. 4', § 2', inciso V)

PÁG: 0001

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

2020 2021 m22
COMPENSAçÃOMODÀLIDADE SEIOR/PROGRÁÍI4N

BENEFICIARIOTRIBUTO

TOTAL

I

-

Fontei

Õ
FRANCISCO DA SI

216.695.97 1 -7 2

MAZUR DÔS SANTOS

PREFEITO MUN

534.033.47'1-68

CONTADOR

(



ESTADO DE GOI,AS

PREFEITURA MUN ICIPAL DE ANHANGUERA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÔRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2020

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art- 4', § 2". inciso V)

PÁG: OO1

R$

EVENTO VALOR PREVISTO PARÂ 2020

Aumento Permanente da Receitâ

G) TÍansÍerências Constitucionais

G) Íransfêrências ao FUNDEB

0,00

0,00

0,00

Saldo Final do Aüme,?to Permá,]ente ds R€ú€ila (l) o.oo

Redução Permanente da Desp€sa (ll) 0,00

Marg€m Bruta (lll) = (l + ll) 0.00

0,00

0,00

Novas DOCC Geradas por PPP 0,00

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (lll - lV) 0,00

FdG: SisrôâÉ UêeE ôn l.lomáü@ tlrts Unidedo R€pduável PREFETÍURÂ MINICTPAL OE ANHANGUERA Oâ1â: 10n}42019 hde: 16:16

FRANCISCO

CPF: 216. 9t't-72

PREÊ€íTO ífUÀitCIPAL

EVCZ B S DOS SANÍOS

CPF: 534.033.471{a

CTCNTÁOOR

Saldo I nilÉado da Margem Bruta (lV)

No\-. OOCC

)
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OEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIIiÂRIO CONSOLIDADO

2020
LRF, ân 5! lnclsô I

2020ESPECTFTCAçÁO

20 45S.450,00RECEIÍA TOTAL

459.450,00Í.) RECEITA NÃO PRIMARIA. , 
. APLICAçÃO MERCAOO OE CAPITAIS. OPERAçÃO DE CRÉD|TO
. OPERAÇÃO DE CRÊDITO
. ALIENAÇÃO DE BENS
. AIúORÍIZAÇÂO DE EMPRÊSIMOS

20.000 000.00RECÊ'ÍA PRII\,4ARIA

20.459.450,00

459 450.00(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA
ENCARGOS COM A DIVIDA

- AMORTTZAÇÃO OA OlvrDA
- CONCESSÃÔ DE EMPRÊSTIMOS

20 000.000.00DESPÉSA PRIMÁRÁ

0,00RESULTADO PRIMÁRIO

FRANCISCO DA S'LVA

cPÉ 216.6ú.971-72
PREFEITO MUNICIPAL

RKYEVCZ EERNARDES DOS SANTOS

CPF: 534.033.47168
CONTADOR

)

I

I

DESPESA TOTAL

t%_lr

)
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DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROUDÊNCUAS

2020

ARF ,art 4", 3'

PASSIVOS CONTIGENTES PROV|DÊNClAS

VÁLORVÁIOR OESCRÍÇÃOoE§cRrçÃo

Rêmanqàmto de despe aFavé§ & r!§.fla d. cônu.gàEà 50 000.0050 000,00

Oisd6 êm Í,rD<.@ óê R@.àedngto

AEis ô G€ÉntiB CdEêódas

50.000.00 St.TTOTALSUSTOTÂI

R$

PROVTOÊNCíASDEMATS RíSCOS FíSCAíS PASSÍVOS

VALOR DESCRTÇÀO VALORDÉSCRI9ÃO

500 @o.00Fn§lr.ç& d. Artd.r.f,áô l

Rôcit8 *Íúl& $áiro óa dpêdaliE do e **rc 500 úo,00 Lmlaçlo dô entpé.lc

RatibiÉó ó6 T.alta â Mid

l,dt,req&ré e Prqê{P,

SUBÍOTAL s00 000 00SUBTOTAL 500.000.00

550 000 00TOTÂL 550 000.co ÍOTÂL

I I
I

Fonte: Sbt€íÍa ir€gsson lnroímái:a Ltda- Unidadê Responsávêl PR€F€|TUFIA MUNICIPÂL DE ANHANGUERA Detâ: 1010,1/2019 16:14:11

SILVA
216 971-72

PREFE MUNICIPAL

-44_..'
RKYEVCZ DOS

534.033.471-ôE

CONTADOR

I uo ooo.*

L

I

'Za-


