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LEI NS 650 DE 01 DE JUTHO 2019

DISPÕE SOBRE

ELABORAÇAO

ORçAMENTÁRIA

FINANCEIRO DE

PROVIDÊNCIAS.

AS DIRETRIZES

E EXECUçÃO

PARA O

2020, E

PARA A

DA LEI
EXERCíCIO

OUTRASDÁ

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRÁNDE - MA FAZ SABER, NO USO dE SUAS

atribuiçôes legais, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

DrsPosrçÕEs PRELIMTNARES

Art. 1a - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no arL 165, § 2e

da Constituição Federal, no art.4s da Lei Complementar ne L0L, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade FiscalJ, as diretrizes para elaboração da Lei Orçamenúria do

Município para o exercÍcio financeiro de 2020, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública Municipal;

ll - a estrutura e organização dos orçamentos;

lll - os recursos correspondentes às dotações orçamentárias

destinadas ao Poder Legislativo, compreendidas os créditos adicionais;

IV - as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos

do Município e suas alterações;

V - as disposições sobre receitas públicas municipais e alterações na

legislação tributiária;

VI - as disposiçôes relativas às despesas do Município com pessoal e

encargos sociais;

Vll - as disposições finais.

CAPÍTULO I

PRIORIDADf,S E METAS DÂADMINISTRAçÃO PÚBLICA MUNICIPAL

\*'
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AÍ1- 2e - As prioridades e metas da Administração Pública Munici
deverão estar em conformidade com aquelas especificadas no Plano Plurianual 2018-
2021, e suas alteraçôes posteriores.

Art.3e - As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020 são as

especificadas no ANEXO PRIORIDÁDES E METAS, que integra esta lei, as quais terão
precedência de recursos na Lei Orçamentiária Anual (LOA), mas não se constituem em

limite à programação das despesas.

§ 1a - As metas e prioridades constantes no Anexo de que trata este
artigo possui caráter apenas indicativo e não normativo, devendo servir de referência
para o processo de planeiamento municipal, podendo, a lei orçamenüária anual
atualizá-las.

§ 2a - A Lei orçamenüária não consignará dotação para investÍmentos
com duração superior a um exercício financeiro, desde que não esteja previsto no
plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.

§ 3a - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício
financeiro de 2020,será dada prioridade:

I - desenvolvimento social: qualidade de vida, equidade, justiça e

proteção social;

II - desenvolvimento econômico e sustentabilidade: competiüvidade e

criação de oportunidades;

III - desenvolvimento urbano e rural: conectiüdade e superação das

desigualdades entre pessoas e regiões;

IV - gestão pública: inovaçâo, eficiência, modernização e tecnologia a

serviço do cidadão, e;

V - à austeridade na gestão dos recursos públicos.

CAPÍTUIO II

ESTRUTURA E ORGANIZAçÃO DOS ORçAMENTOS

Art.4s - O projeto de lei orçamenüíria do Município, relativo ao exercício de

2020 deve assegurar os princípios da justiça, incluída a tributaria, de controle social e

de transparência na elaboração e execução do orçamento, observando o seguinte:

I - o princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na

execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades

entre indivíduos e regiões do Município, bem como combater a exclusão social;
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II - o princípio de controle social implica assegurar a todos os cidadãos
a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento; e

III - o princípio da transparência implica, além da observação do
princípio constitucional da publicidade, a uülização de meios disponíveis para garantir
o real acesso dos munícipes às informaçôes relativas ao orçamento.

ArL 5e - Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão a
programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas,
sociedades de economia mista e demais entidades em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela
recebam recursos da Fazenda Municipal.

Art. 6e - Para efeito desta lei, entende-se por:

l - Diretriz: o conjunto de princípios que orienta a execução do
Programa de Governo;

II - Programa: o instrumento de organização da atuação
governamentâl visando à realização dos objetivos pretendidos, sendo

definido por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

III - Atividade: um instrumento de programação para alcançar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operaçôes que

se realizam de maneira contínua e permanente, resultando em um
produto necessário à manutenção da ação de governo;

IV- Proieto: um instrumento de programação para alcançar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações

limitadas no tempo, das quais resultam um produto que concorre para

a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;

V - Operação especial: despesas que não contribuem para a

manutenção das ações de governo das quais não resultam um período

e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;

VI - Modalidade de Aplicaçáo: a especificação da forma de aplicação

dos recursos orçamentários; e

VII - Unidade Orçamentária: o menor nível de classificação

institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes

como os de maior nível da classificação institucional.
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Parágrafo Único - Cada programa identificará as ações necessárias para
atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos e operações especiais,

especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias
responsáveis pela realização da ação.

Ârt. 7s - A mensagem do Poder Executivo que encaminhar o projeto de lei
orçamentária à Câmara Municipal, no prazo previsto no arL 130, da Lei 0rgânica do
município, será composta de:

t - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados e anexos dos orçamentos
fiscais e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na
forma definida nesta lei;

III - discriminação da legislação da receita referente aos orçamentos
fiscal e da seguridade social.

Parágrafo único - Integrarão os anexos e quadros orçamentários
consolidados a que se refere este artigo, os exigidos pela Lei ne. 4.320, de L7 de março
de 1964.

Art.8s - Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão as

despesas por unidade orçamenüária, detalhada por categoria de programação em seu

menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, as

categorias econômicas, os grupos de natureza da despesa, as modalidades de aplicação,

os elementos de despesa e as fontes de recursos, conforme disposto na Portaria

Interministerial STN/SOF no 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações.

§ 1s - As categorias econômicas de despesa estão assim detalhadas;

I - Despesas Correntes (3); e

II - Despesas de Capital (4).

§ 2e - Nos grupos de natureza de despesa será observado o seguinte

detalhamento, de acordo com a Portaria Interministerial ne 163/01, da Secretaria do

Tesouro Nacional e da Secretária de Orçamento Federal, e suas alterações posteriores:
n:r:r lr titaÊLir 3.t,t .'a. - i'a':r.) "i:' it' 4") aij - "iiraie" j'':rr-lini'r'. -,,: ., ,: ,
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I - Pessoal e encargos sociais (1.J;

lI - Juros e encargos da dívida (2);

III - Outras despesas correntes [3);

IV - lnvestimentos (4);

V- Inversôes financeiras [5);

VI - amortização da dívida (6J.

§ 3o - Na especificação das modalidades de aplicação será observado,
no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - Transferências a lnstituições Privadas sem Fins Lucrativos;

II - Transferências a Instituições Multigovernamentais;

III - Transferências a Consórcios Públicos; e

lV - Aplicações Diretas.

§ 4a - A reserva de contingência prevista nesta lei será identificada
pelo dígito 9 no que se refere às categorias econômicas, aos grupos de natureza de
despesa, às modalidades de aplicação e aos elementos de despesas.

§ 5a - A natureza de receita intraorçamentiária deve ser constituída
substituindo-se o dígito referente às categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se

receita intraorçamentária corrente, ou 8, se receita intraorçamentária de capital,

mantendo-se o restante da codificação.

Art.9e - A lei orçamenüária discriminará em categorias de programação

específicas, as dotações destinadas às ações descentralizadas de saúde, assistência

social e Educação e as despesas classificadas como operações especiais.

CAPÍTUtO III

DOS RECURSOS CORRESPONDENTES ÀS DOTAçOES ORçAMENTÁRIAS

DESTINADAS AO PODER LEGISLATIVO, COMPREENDIDAS OS CRÉDITOS

ADICIONAIS.
P
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Art.24 - E vedada a inclusão na lei orçamenúria anual de crédito c

fi nalidade indeterminada ou imprecisa.

Art.25 - As metas remanescentes do Plano Plurianual para os exercícios de

2019 ficam automaticamente transpostas para o exercício financeiro de 2O20.

ArI. 26 - a reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o

disposto no art- L67, § 2s, da Constituição Federal, será efetivado por decreto do Poder
Executivo.

sEçÂo rr

DAS TRANSFERÊNCmS ÀS PESSOAS FÍSTCAS E JURíDTCAS

ArL 27 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender
necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência

social, saúde, agricultura, desporto, turismo e educação, desde que aprovada pelo

respectivo conselho municipal.

Art 28 - A transferência de Recursos públicos para pessoâs iurídicas, além

das condiçôes fiscais preüstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando for
o caso, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes

condições:

I - a necessidade deve ser momentânea e recair sobre entidade cuia

ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção

com repercussão social grave no Município, ou, ainda, representar

preiuízo para o município;

II - incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas

industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que dispuser lei

municipal.

SEçAO III

DAS DTRETRTZES ESPECíFICAS DO ORçAMENTO FISCAL
q
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DAs ATTERAçÕES DA LEGTSLAçÂo rnlrurÁRm

Àrt.37 - O Poder Execuüvo poderá enviar à Câmara Municipal, projetos de
Leis dispondo sobre as alterações da legislação tribuúria do município, objetivando
principalmente:

t - Ajustar a legislação tribuúria vigente aos novos ditames impostos
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município;

II - Adequar à tributáção em função das características próprias do
Município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no
contexto da economia nacional;

III - Dar continuidade ao processo de modernização e simpliÍicação do
sistema tributiário municipal; e

IV- Atingir as metãs dos resultados fiscais previstos na Lei de

Responsabilidade Fiscal;

ArL 38 - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as

modificaçôes da legislação tributária do Município, cabendo à Administração o

seguinte:

I - a atualização dos elementos ffsicos das unidades imobiliárias;

lI - a expansão do número de contribuintes;

III - a atualização do cadastro imobiliário fiscal;

IV - demais variáveis consideradas no sistema tributário municipal.

ArL 39 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos na Dívida Ativa,

cuios custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributiário, poderão ser

cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita
para efeito do disposto no § 3e do art 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

sEçÃo rrr

DA RENÚNCM DE RECEITA

Art 40 - Caso haja a necessidade de concessão ou ampliação de íncenüvo

ou beneficio de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, esta deverá ser
Rua Dr Nina Rodrigues - 20 - Centro - CEP: ô5.430-000 - Vargem Grande/ivlA

CNPJ no 05.648 738/0001-83 - E-Mail. prefeituradevargemgrande@gmail.ccm - Fone (98) 3461-'1103
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demonstrada iuntamente com a estimativa do impacto orçamentário-fi nancelro par
ano 2020 e os dois exercícios seguintes

§ 1s - As situações previstas no capuü deste artigo para a concessão de
renúncia de receita deverão atender a uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo Poder Executivo Municipal que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamenúria anual, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas pelo

Município;

Il - estar acompanhada de medidas de compensação no ano de 2020
e nos dois seguintes, por meio de aumento de receita, proveniente de

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou

criação de tributos e contribuições ou reequilíbrio geral de

arrecadação resultante de variação posiüva entre previsão e efetiva
arrecadação de receitas.

§ 2s - A renúncia de receita prevista no parágrafo anterior
compreende a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em

caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique

redução de tributos ou contribuições, e outros beneficios que correspondam a

tratâmento diferenciado.

CÁPÍTULO VI

DAS DTSPOSIçÕES Rnr,errVes ÀS DESPESAS COM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art.41 - No exercício de 2020 as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos

Poderes Legislativos e Executivos observarão os limites estabelecidos na Lei

Complementar Ne. 101, de 4 de maio de 2000 e legislação municipal em vigor.

Parágrafo Único - A despesa total como pessoal não poderá ultrapassar,

em percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício anterior,
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acrescida de até l0o/o (dez por cento), se esta for inferior aos limites definidos na fo
do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

AÍL 42 - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração,
inclusive reajustes, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos

Poderes Executivos e Legislativos, somente serão admitidos:

I - se houver prévia dotação orçamenúria suficiente para atender ás

projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

Il - se observados os limites estabelecidos nos arts. 1.9 e 20 da Lei de

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nq 101/2000J; e

III - se observada à margem de expansão das despesas de caráter
continuado.

Art,43 - O disposto no § 1o do art. LB da Lei Complementar ne 101/2000,
aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal,

independentemente da legalidade ou da validade dos contratos.

Parágrafo Único - Não se considera com substituição de servidores e

empregados públicos, no efeito do caput, os contratos de terceirização relativos á

execução indireta de atividades que, simultaneamente:

I - sejam acessórias, insrrumentais ou complementares aos assuntos

que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na

forma de regulamento;

II - não seja inerentes a categorias funcionais abrangidas por planos

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

III - não caracterizem relação direta de emprego'

CAPÍTULO vII

DAS DISPOSIçÕES FINAIS
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d&à"i'rà; ft;ós como indicativos e, para tan
adequar a trajetória que as determine até o
2020 ao Legislativo Municipal.

o ANEXO DE METAS E PRIORI

to, ficam admiüdas variaçôes de fo
envio do projeto de lei orçamentiíria d

Art.45 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de
despesa no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e

contabilidade, que viabilizem a execução de despesas.sem comprovada e suficiente
disponibilidade de recursos orçamentários, considerando os limites previstos para

abertura de créditos adicionais.

Art 46 - Se o projeto de lei orçamenuária anual não for encaminhado à

sanção do Prefeito Municipal até 31 de dezembro de 2019, fica autorizada a execução

da proposta orçamentiária em cada mês, até o limite de L/12 de cada dotação, na forma
da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for
sancionada.

§ 1e - A utilização dos recursos autorizados neste artigo será

considerada como antecipação de Créditos à conta da lei orçamenúria anual.

§ 2s - Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de

emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento na Câmara Municipal e do

procedimento previsto neste artigo serão reajustados por Decreto do Poder Executivo

Municipal, após sanção da lei orçamentária, por intermédio da abertura de créditos

suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotações orçamentárias.

§ 3a - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo,

podendo ser moümentadas sem restrições, as dotações para atender despesas como:

I - pessoal e encargos sociais;

II - serviços da dívida;

III - pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde,

educação e assistência social;

IV - categorias de programação cuios recursos sejam provenientes de

operações de crédito ou de transferências Voluntarias da União e do

Estado;
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w.à VARG EM V' categorias de programação cujos recursos correspo

GRANDE conrrapa rtida do Município em relação àqueles recursos pre
inciso anterior.

Art.47 - Na execução do orçamento, se verificado que o comportamento da
receita poderá afetar as metas fiscais estabelecidas, os Poderes, Executivo e Legislativo,
de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de
empenho no montante necessário para contingenciamento das despesas.

§ 1s - não serão objeto de limitação de empenhos as despesas que
representem obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao
pagamento do serviço da dívida, incluindo-se as despesas com pessoal e encargos
sociâis.

§ 2s - Na limitação de empenho observar-se-á a restrição menos

onerosa, em obediência ao principio da razoabilidade.

Art 48 - Para fins de cumprimento do arL 62 da Lei Complementar ne 1,0L/2000,
fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o

Estado, com üstas:

I - ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do

Município;

III - à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos

de propriedade do Estado ou União;

lV - a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou

entidades no município;

Art. 49 - Para efeito do disposto no arL 42 da Lei Complementar nq

101/2000:

l - Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização

do contrato administrâtivo ou instrumento congênere; e

II - no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes

e destinados à manutenção da Administração Pública, consideram-se

compromissadas apenas as prestáçôes cujo pagamento deva se

verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Art. 50 - Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar
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convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do

municipalismo e da preservação da autonomia municipal, podendo repassar auxílios

financeiros para as mesmas.

Art.51 -.Esta Lei entrará em vigor na datâ de sua publicação.

Art. 52 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

GÂBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE, ESTADO DO

MARANHÃO, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE 

'ULHO 

DO ANO DE DOIS MIL E

DEZENOVE.

IOSÉ cARLos
'E 

OLIVEIRA BARROS

Prefeito Munícipal
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Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior
(Art. 4o, § 2o , inciso l, da Lei Comptementar no 101, de 2000 )

O demonstrativo, apurado em conformidade com as normas da
Secretaria do Tesouro Nacional, evidencia a receita e a despesa orçamentária
executadas no exercício de 2018, bem como o resultado primário alcançado no
mesmo período.

Confrontando a execução da receita orçamentária arrecadada no
exercício de 2018 com a realizaçáo da despesa orçamentária apurou-se DéficrÍ
Orçamentáio de R$ 5.531.144,84 (cinco milhões, quinhentos e trinta e um mil,
cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), demonstrando os
reflexos da conjuntura econômica nacional no ano em análise, o que requer
maior esforço do Govemo de Vargem grande/MA na busca do equilÍbrio das
finanças públicas superando os percalços da economia do país.

O resultado primário alcançado pelo município em 2018 teve variaçâo
negativa de (5,28). Verifica-se, portanto, que os reflexos externos e as
demandas do govemo em sua esfera interferiram no resultado municipal com
os objetivos de austeridade contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e
reafirmados pela política econômica vigente.

Demonstrativo das Metas Anuais
(Art. 4', § 2", inciso ll, da Lei Complementar N" 101, de 2000)

O objetivo final da gestâo Íiscal do Govemo Municipal é garantir a
continuidade dos investimentos públicos, a oferta de serviços de qualidade, de
forma eqüitativa com inclusão social, e a atração de empreendimentos
privados, de acordo com as novas diretrizes da política de desenvolvimento
para o município de Vargem grande/MA. Assim, as metas fiscais estabelecidas
para o triênio 202012022 orientam-se pela manutençáo do equilíbrio fiscal e por
medidas de natureza estrutural e institucional, introduzidas no âmbito da
administração pública municipal, visando à obtenção de resultados fiscais que
assegurem a realizaÇâo dos objetivos descritos anteriormente.

Dessa forma, as projeções sugerem que, em 2020, a receita não
financeira (receita total menos receitas de operações de crédito intema e
externa e receita patrimonial) deverá alcançar R$ 169,53 milhôes. Por o

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - CentÍo, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
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lado, a despesa não financeira (despesa total menos juros e amortizaçâo da
dívida) atingirá R$ 169,57 milhões. Como resultado, a meta de déÍicit primário
deverá alcançar no referido ano, R$ 48,7 mil. Para os anos 2021 e 2022, as
metas propostas observadas a manutençâo da política fiscal vigente, foram
incrementadas, respectivamente, em 5olo.

De outra parte, as previsões indicam que o resultado nominal (resultado
primário menos os juros da dívida) deverá apresentar uma trajetória linear em
virtude da equivalência do volume de passivos contingentes.

A dívida consolidada compreenderá os débitos oriundos de parcelamentos de
dívidas tributárias (PASEP), INSS e precatórios. Para os dois anos seguintes,
as projeções indicam um comportamento ascendente, conforme demonstrado
em anexo. Estes resultados reiteram o alerta do Governo do Município na
manutenção do equilÍbrio fiscal e na austeridade da administração pública.

Evolução do Patrimônio Líquido
(Artigo 4o, § 2o, lnciso lll, da Lei Complementar no 101, de 2000)

Verificou-se, conforme dados extraídos dos Balanços Patrimoniais do
ente no respectivo período, uma variação em relação ao Patrimônio Líquido do
Município, com referência histórica aos distintos cenários econômicos no triênio
anterior-

Ressalte-se que o exercício de 2016 foi objeto de revisão dos dados em
virtude de apresentar em Balanço Oficial fornecido pela gestão anterior
informaçôes divergentes dos dados apresentados nas disponibilidades do
município (saldos bancários negativos).

Para o exercício de 2018, a variação se apresentou conforme quadro
abaixo:

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340
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Discriminacão 2014
I - Saldo AntoÍior
2 - Variaçõês Ativas
2.'1 - Rêsultentes da Execução
Orçamentárie
2.2 - Mutagôês Petrimoniais
2.3 - Indepêndêntes da
ExecuÉo Orçementária
3 - Variações Passivas
3. 1 - Resultantes da ExecuÉo
Orçamenlária
3.2 - Mutações Patrimoniais
3.3 - lndependentes da
ExecuÉo Orçâmentária
4 - Resultado Paúimonial do
Exêrcício (Supêrávitl

í í 1.503.696,95

í01.555.í36,68
6.442.015,60
3.506.544,67

109.9{4.728,49

í07.086.28í,52
558.753,26

2.299.693,7í

í.558.968,46

Avaliação da situação finaneeira e atuaria!
(Art. 4o, § 2o , inciso lV, da Lei Complementar no 101, de 2000)

A Lei Complementar no 10't, de 04 de maio de 2000, em seu artigo 40,

estabelece que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, Anexo de

Metas Fiscais contendo entre outros, a avaliação da situação financeira e
atuarial dos regimes de previdência social dos servidores públicos.

O Município possui regime próprio de previdência dos seus servidores e
os números apresentados demonstram que os dois últimos exercícios
apresentaram desequilíbrio e recuperação, respectivamente na relaçâo
contribuiçôes recebidas e benefÍcios pagos.

Conclui-se que se faz necessária a ampliação da margem de receitas
previdenciárias como forma de conter as diferenças verificadas, considerando
também para isso as reservas Ínanceiras mantidas pelo lnstituto Próprio,
balizadora dos estudos de viabilidade do RPPS.

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
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prefeituravargemgrande@gmail.com



VARGEi,I
GRANDE

Demonstrativo da estimativa e compênsação da renúncia de
receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de

caráter Continuado
(art. 40, § 20, inciso V, da Lei Complementar 10112000)

A renúncia fiscal, na forma definida na Lei Complementar no '101, de
2000, compreendendo a anistia, remissão, subsídio, cráiito presumido,
concessão de isenção em caráter geral, alteraçâo de alíquota ou modiÍicaçâo
de base de cálculo que implique reduçáo discriminada de tributos ou
contribuições, e outros beneÍícios que correspondam a tratamento
diferenciado, estimamos que se apresente bem prudencial para o período
2020-2020, e, por conseguinte, não existe previsão de criação de fontes
adicionais de aumento de receitas para compensar essa finalidade.

Assim, não será exigida, para esta finalidade, a compensação pelo
aumento permanente da receita proveniente da elevaçâo de alíquotas, pela
ampliação da base de cálculo ou pela reduçâo pêrmanente de outras
despesas.

A estimativa de margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado é um requisito introduzido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF, para assegurar que não haverá a cíação de nova despesa
permanente sem fontes consistentes de Íinanciamento.

Por sua vez, considera-se como obrigatória de caráter continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que Íixem para o ente a obrigaçáo legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios (caput do art. 17, da LRF).

A estimativa da margem de expansão para o exercÍcio de 2020 foi feita
com base somente na elevação percentual esperada sobre receitas tributárias,
conforme critérios definidos pela LRF.

Contabilizou-se também o aumento das despesas permanentes de
caráter obrigatório que terão impacto em 2020. Tal aumento foi provocado
pelos seguintes fatores:

Crescimento vegetativo da folha de pagamentos de servidores ativos e
inativos

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
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ANEXO VI

ANEXO DE RISCOS FISCAIS
LEr DE DTRETRIZES oRçAMENTÁnns - 2o2o

(Art. 4o, § 3o, da Lei Complementar no 101, de maio de 2000)

Com o objetivo de buscar o compromisso com a implementação de um
orçamento equilibrado a Lei de Responsabilidade Fiscal, de maio de 2000,
estabeleceu que a Lei de Diretrizes Oçamentárias contivesse as metas fiscais,
a previsão de gastos compatíveis com as receitas esperadas e avaliação dos
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas no
momento da elaboração do orçamento.

Os riscos fiscais são classiÍicados em duas categorias: orçamentários e
de dívida.

Os riscos orçamentários são aqueles que dizem respeito à
possibilidade de as receitas e despesas previstas não se
confirmarem, isto é, que durante a execução orçamentária ocorram
desvios entre receitas e despesas orçadas.

2.1 No caso da receita, pode-se mencionar, como exemplo, a frustração de
parte da arrecadação de determinado imposto, em decorrência de Íatos
novos e imprevisíveis à época da programaçâo orçamentária,
principalmente em funçâo de desvios entre os parâmetros estimados e
efetivos, como também a contenção nas transferências constitucionais e
de convênios por parte da Uniâo e do Estado.

1.2 Por sua vez, as despesas realizadas pelo governo podem apresentar
desvios em relação às projeçôes utilizadas para a elaboração do orçamento,
tanto em função do nível de atividade econômica, da inflação observada, como
em função de modiÍicaçôes constitucionais e legais que introduzam novas
obrigações para o Governo. Tendo em vista que uma parte significativa da
despesa decorre das obrigaçôes constitucionais e legais, estas são mormente
afetadas por mudanças da legislação. Outra despesa importante são os gastos
com pessoal ê encargos, que são basicamente determinados por decisões
associadas a planos de caneira e aumentos salariais

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 6543
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2. Os riscos de dívida são oriundos de dois tipos diíerentes de eventos. O
primeiro diz respeito à administração da dívida, ou seja, riscos decorrentes da
variação das taxa de juros vincendos. Este impacto pode oconer tanto no
serviço da dívida (em relaçáo às dívidas com vencimento no exercício) quanto,
nos casos de dÍvidas mais longas, cuja elevação pode ensejar desconfiança
quanto à solvência do governo. Já o segundo tipo refere-se aos passivos
contingentes do município, isto é, dívidas cuja existência depende de fatores
imprevisíveis, tais como os resultados dos julgamentos de processos judiciais
que envolvem o Município.

2.1 O risco inerente à administraçáo da dívida pública decorrê desta ser
crmposta por dívidas com diferentes indexadores e prazos de maturação.
Assim, ocorrem variações no estoque e no serviço da dÍvida em deconência de
flutuação nas variáveis taxa básica de juros e inflação.

O segundo tipo de risco de dívida relaciona-se aos passivos
contingentes. lnicialmente cumpre ressaltar que a mensuração destes passivos
muitas vezes é difícil e imprecisa. É importante também destacar que a
listagem dos passivos a seguir não implica ou infere probabilidade de
oconência, em especial aqueles que envolvem disputas judiciais. Os passivos
contingentes classificam-se conforme a natureza dos fatores originários.
Destacam-se, assim, os seguintes fatores que podem ocasionar riscos fiscais:

- lides de ordem tributária e previdenciária;
- questôes judiciais pertinentes à administração do município, tais como
atos que afetam a administração de pessoal;
- dívidas junto às empresas prestadoras de serviços públicos;
- outros.

Em síntese, quanto aos riscos que podem advir dos passivos
contingentes, é importante também ressaltar a característica de
imprevisibilidade quanto ao resultado da ação, havendo sempre a possibilidade
do Município ser vencedor e não oconer impacto fiscal. Há que se considerar
ainda que também é imprevisível quando serão Íinalizadas, uma vez que tais
ações levam, em geral, um longo período para chegar ao resultado Íinal,
devido aos recursos que o município impetra por direito.

Finalmente, não tendo havido julgamento, os valores aqui mencionados
são estimativas, sujeitas a auditoria quanto à exigibilidade ê certeza da dívida
antes do pagamento final, sendo que nos casos de mais diÍícil apuração, não
se tem ainda um valor estimado do p
decisão desfavorável ao Município,

assivo. Por fim, mesmo na ocorrência de
em algum dos passivos contin

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA
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elencados como risco, o impacto Íiscal dependerá da forma de pagamento que
for efetuada, devendo sempre ser liquidadas dentro da realidade orçamentária
e f nanceira do Município.

Neste sentido, conforme já mencionado, a existência dos passivos
contingentes listados anteriormente não implica ou infere probabilidade de
oconência, em especial aqueles que envolvem disputas judiciais. Ao contrário,
o Município vem despendendo um grande esforço no sentido de defender a
legalidade de seus atos. Além disso, caso o Município perca algum desses
julgamentos, a política Íiscal será acionada visando neutralizar eventuais
perdas, de forma a garantir a solvência do setor público.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 90, prevê a reavaliação
bimestral das receitas de forma a compatibilizar a execuçâo orçamentária e
financeira com as metas Íiscais Íixadas na LDO. A reavaliação bimestral -
juntamente com a avaliaçâo do cumprimento das metas Íiscais, efetuada a
cada quadrimestre - permite que eventuais desvios, tanto de receita quanto de
despesa, sejam conigidos ao longo do ano. Assim, no caso dos riscos
orçamentários, se vierem a ocorrer durante a execução do orçamento de 2020,
serão compensados com realocação ou redução de despesas.

Vargem Grande (MA), 11 de Abril de 2019

dti arr-ns de Sousa
Secretário ttunicipal de Finanças, Planeiamento e Orçamento
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ANEXO DE PRIORIDADES E METAS - tDO 2O2O

runção: 01 - Leqislativa

SubÍunçào: 031 - Àção Í,egis1ativa

Municipal

Progrârna: 0021 - Gestão ,,eg.is.Iativa

ÀÇão

Descriçào:

Àção_: 0197 - Ma[uteDçào da Câmara Municipâl
Descrição: Mânuteôçào das Atividades clo Legislatlvo

CM

0198 - Aquisr.ção de Equipamentos e Material Permanente -

Àparelhanento do Leg.islãtivo Mun_icrpal.

0199 ReforÍüa e ConsêrvaÇão dâ Sede do Legislattvo
ManutênÇão da Sede do Legisfativo Municipal.

AÇão_:
Descrição:

Funçào: 02 - Judicrárra

subflrnção: 062 - Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.

Programa i 0017 - Planejar para Desenvo.Lver

AÇão_: 0168 - Inplantação e ManutenÇâo do Programa de
Regularr-zaçâo Eundiária

Descriçào: Implatàntação e sistematizaÇão das aÇôes relativas
a reguLarlzação fundiária.

sut'função: 122 - Administlaçào Geral

Progralra: O00l - Àpo1o Adminj.strativo

Àção_: 0016 - ManutenÇão dâ Procuradoria Gera1 do l'íunicÍpio
DescriÇào: Mànutençâo das atividades da PçM

Eunçâo: 04 - Àdmiristração

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
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subfunÇào:121 Planejamento e Orçamento

Progrâma:001?

códÍgos Municipâis

Planejar para Desenvolver

Ação_: 0018 - ÀvaliâÇão, Revisão e Àcompanhamênto dos Pfanos

Descrição:
Instrunentos de Planejáhento.

ÀvaIiação dos indicadores da execução dos

Federa 1

visando a captaçâo de

AÇão_:0022

Descrição:

- Captaçâo de Recursos nas Esferas Estadual e

ÉlaboraÇâo de projetos ê demeis instrl@entos
recufsos

SubfunÇão: 122 - AdminlstraÇão Geral

Prograúa: 0001 - Àpoio Administrativo

Àção_: 0001 - ãnutenção do Gabinete do Prefeito
Descrição: líanutenção das atividades do gabj.nete do prefeato

AÇâo_: 0003 - l4anutençâo dâ sêcretaria de Àdministraçâo
Descrição: Manutençâo das atividedes dâ sEl,íÀD

Açâo_: 0011 - l{anutençâo da Secretaaia dê FinanÇas, Planejamento

Descriçâo: MÀnutençâo das ativrdades da SEMEPo

Açào_: 0012 - Manutênçâo da secretaria de coÍruDicâção social e

DescriÇão: HanutenÇâo dâs atj.vidades da SECOI,Í

AÇão_: 0015 - aquis]çâo de Equipamentos e Material Permanente -

Descrição: aparefhamento do Gabinete clvil

Ação_: 0160 - Manutênção da Coordenaçào de JuveôLude
Descrição: Manutenção das Àçôes da Coordenâção de ,Juventude

Àção_: 0161 - ManutenÇão do conselho Municipal de Juventude
Descriçâo: ManutenÇão das Àçôes da Conselho de Juventude.

Àção_: 0169 - Àquis-ição de Equipamentos e Mate.ial Perdânêntê -

DescriÇão: Aparefhamento da SÉMÀD

Âção_: 0170 - Àquisição de Equipanentos e l'íaterial Pelmanênte -

Dêscriçâo: Àparelhamento da sElrOTUR.

Àçâo_: 0174 - ÀquisÍÇâo de Equipamentos e I'íaterial PermanenLe -

DescriÇâo: AquasiÇâo de EquiPanentos e Material Pelmanente _

ê Orçamento

Refaçôes Públ.icâs

Gabinete

SE}OD

SE}.IOTUR

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430{00,
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sEcou

sEcou

SEI.ÍIUR

Açào_: 0175 - Àquisiçâo de ScJuipanentos e l,Íatêrla1 PernaÀente

Desclição: Àquisi.ção de Equipahentos e Matelial Pernanente

Ação_:0176

Descriçâo:

- ÀquisiÇão dê Equipamentos e Material Permane[te

ÀpâleLhanento da Secretaria de Turismo-

- ManutenÇão do Eundo MunicipâL de Turismo
ManutenÇAo do Fundo Municipa.I de Turisroo

Açào_;0179
Descriçâo:

subfunçâo:124 Controle lntêrno

Prog!ana: 0001 Àporo Àdr!) nr st rat I vo

Àção_; 0002 - MaDutenção da Controlâdo.ria Geral do líuniclpio
DescriÇão: Manutenção das atlvidades dâ Controladoria ceral

do Mun.lcipio.

subfunção:126 Tecnologia da fnformàÇão

Prog.ramâ: 0O17 - P1anêjar para Desenvolvea

Ação_: 0019 - Hanutenção dos Sistemas de Transparência Púb1ica e
Acesso â ÍnÍornaçâo

Descriçâo: Implantaçáo de sistenas de informação
destinados a proporcionar acesso da

populaçào às açôes adtLinis tra tiva s .

Subfunção: I29 - Actninistraçâo de Receitas

Prograna: 0017 Planejar para Desênvol-ver

Açâo_: O01l - uodêrnização dâ Àdministração Trrbutária
Descrição: ModernizâÇâo da atividades do setor de tributos

runÇão: 06 - seguránça Púb1ica

subfunÇâo: 122 - Àdninistraçâo Geral

Progiâmâ: 0011 - vigilância e Defesa do Patrim6nio Públlco

Àção_
Descriçâô

0023 - l.iànutenÇâo da Guarda Municipal
Manutençâo das atlvidades da Guarda l'íunicip

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340
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SubfunÇào: 126 - Iecnologia da InfornaÇão

p Proteçâo do Patr:imônio

Moniloramento por Câmeras

AÇão_
Publl
Descrição

ê Defesa do Pâtrimônio Público

0025 - hp.lant e Funcionanento dos Serv de Monitoramento

ImplântâÇâo e Funcionâmento das Atividades dê

Programa: 0011 - Vj-gilância

Subfuncão:181 Po.Iiciamento

Programa: 0011 - vig.ilância e Dêfêsa do patrimônio púb1ico

ÀÇâo : 0024 - Aquisição de Mobiliá_rio, veículos e Equipamentos
para Gualda Municipêl

Descriçâo: Àparelhanentonecessárioparafuncionâhentodos
serviÇos da guarda municipal

Função; 08 - Assistêncía Social

SubÍunçào: 122 - AdnunrslraÇào Gerdl

Desenvolvimento

Programa: 0001 - Apoio Àdministrativo

AÇão i 0005 - lÍanutençào da Secretaria de Assistência e
socia.I

DescriÇão: ManutenÇão das atividades da SEl4As

Ação_: 0120 - AquisiÇão de Equipamentos e MateIial Peimanente -

DescriÇâo: ÀquisiÇâod de Equlpanentos e Material Pernanente
SEI\GS

PAIA SEMAS

AÇão_l 0I24 - Manutenção do Conselho Tutelar
Descriçâo: Manutenção das Atividâdes do consêlho T\rtela!

Programa:0015 Desenvofvrmenlo social vargem Grande cidádà

Àçào_:0123
DescriÇão:

Capacitação de Servidores da SElLqs

ouafificaÇào de servidoles através de tr:einamentos

Açâo_:
Dêscrlção:

conse lhos dd dss-Lstência socia.

0131 construção da sede dos consefhos Munlcipais
ConstruÇão da Sede pêrâ funcionamêntos dos

sübfunÇão: 128 - FormaÇâo de Recursos Humanos

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340
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Proqranâ:0015 Desenvolvimenlo Social - Vargem Gr:ande Cidadá

Açào_:0127
Descrição:

Capacitação de Conselheiros Municipais e Tutefales
OualificaÇão dos ConsêIheiros parâ o exêrcício das

funções

SubfunÇão: 243 - Àssistência à CrianÇa e ao Àdolescentê

PrograBa: 0002 - Àpoio â Ciiança

Ação : 0134
CrlanÇâ Eeli?

Descriçâo:

Àçâo_;0135
DescriÇão:

Prog.rama: 0010 - ProLeÇào Social

ÀÇâo_:0136
Erradic do Trab Infantil - AEPE?f

DescriÇâo:

ÀÇáo_:0131
Descrição:

AÇão : 0144
Àcofhedora

Descriçâoi

Programa: 0015 - Desenvolvimento

Àçâo i O154
Profissiona.l para Jovens

Descrição:
parã Jovêns do Prog-rama

e a Eanllia

- Manutençâo do PRII§EIRÀ INEÂNCIA NO SUÀS - proglama

Manutenção das atividades do Primêir:a Infância,

- lÍanutenÇão do BPC NA ESCOIÂ
MànutenÇão das atividâdes do BPc na Escola.

Especial dê Média complexidade

ManutenÇâo das Ações Sstratég1câs do Proq dê

IíanutênÇâo das ativldades do À-EPETI.

- l.íanuLenção do CREÀS - PEMC

ManutenÇão das atividades do PÀEFI.

- Manutenção dos Serviços dê Acolhimento em Eamil.ia

nanutençâo do Fam1liâ Àcolhedoia.

social - Varqen 6!andê cidadà

- Construçâo e Aparelhamento do Centro de fomaÇão

Construçâo de Cent.ro de Formação Profissional

assi stênci à l -

Sui,função: 244 - Àssistênciê Conunilá..la

Eumanos e

Direitos

Proglama: 0001 - Àpoio Àdrinistr:âtivo

lgua.ldade Racia11
Àçào_: 0128 - ManutenÇâo da CoordenâÇão Municipal dê Direitos

Descr:iÇâo: Manutenção das Àtividades da coordenaÇão dê
e Igualdade

Racial

Programâ: 0002 - Apoao a qriança e a Eamilia

AÇão_: 0159 - l,íanutenÇâo do Eundo dos Direitos da criança e do
Àdolescênte - EIÀ

Descrj-Ção: Manutençào do Era

Progrâfla: 0010 * ProteÇão Sôcia1 Especia-I de Média coúpfêxidade

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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Àçâo_:0138
DescriÇão:

AÇão .- 0139
de Àssistênciâ social

Desc r rÇâo:
aLendimento de usuários vinculados a

AÇão_:0140
Passagen

DescriÇão:

AÇão_:0141
Descr iÇào:

Àção_:0152
Aberto

Desc r I Çào:

Proglama: 0015 - DeseBvolvimenlo

Àçâo_:0121
Social - I'lGs

Descr içà o:

AÇão_:0122
El4As

Descriç5o:

Àçâo_:0125
Permanente - co[se1ho Tutelar

Desc.iÇão:

AÇão-: 0126
Descrição:

ÀÇâo_:0129
Consê1hos Municipais

Descr .rçâo:

ÀÇâo_:0130
Assistência social

Descriçâo:

ÀÇão_:0132
dê violaçáo de direitos

DescriÇão:
de violâÇão de direitos

- Manutenção das Atividades da Casa de Passagem
Manutenção das âtividades da Casa de Passagem.

- ConstruÇão do Centro de Referência Especial_izada

ConstruÇâo do Centro de Referência para

Proteçâo Social Êspêcial.

Constrüção, ÀmpIiaÇâo e Reforma da Sede da Casa de

CoostruÇão da Casa de Passagem.

- ConsErução da Unidade de Abr,go
Const!uÇào de Unidade de Abrigo.

MânutenÇão das Medidas Socio Educativas em l,íeio

Manute[ção das Àtividades do programa

social - varqem Grande Cidadâ

- ManutenÇáo do Fundo l'íunicipal de Assistência

ManutênÇão das Àtividades do EMÀs

- Àquisiçâo de Equipântêntos e Material Permânente -

ÀquislÇão de Equip e Mat Pennânente para o r}íÀ.s

- AquisrÇào Veículos, EquipamêÍ)tos e MâteriâI

Aparelhamet]to do conselho tutelâr

- Mànutençâo dos Conselhos Munrcrpais
MaÊutenção das Àtividadês dos consefhos Municipais

- Aguisição de Equipamentos e MateIia1 Permanente -

Apar:elhamento dos Conse.Ihos Municrpais

- Rêalizâção de confêrênciàs l4unicÍpais no ânlbito da

Reafizâção dâs conferências Municipals

CoostruÇâo do centro de Refêrência à mulher vitina

construÇão do centrô de Rêferência à mu.lher viiima

Àssistência soc.ial - FMAS

ativldades da Àssistênciâ
Descriçâo;
social.

- Àqur.siÇão de veícufos para Programâs da

Àquisição de veículos para manutenção das

AÇão_: ó143

ÀÇão_
DescriÇão

0151 - ManutenÇAo do RestauraBte Popu]ar
MaButençâo das Atividades do Restaurante PoPular

0153 - ConstÍuçào, Ampliação e Reforma de Centros de

const.rução de Cêntros pâra as atividâdes dos

AÇao-:
Refêrência e convivência da Àssist

DescrlÇão:
Proglamas da Àssistêncià.

Ação_: 0166 - ManutenÇâo das Ações da coordenaÇão Munic

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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Pollticas Púbhcas às I'íulheres
Descrição:

Municipâl da Hu]her.

Programa: 0018 - cestào do SUAS

IGD SUÀS

Àção_:0158
IGDBF

Dêscrj.çáo:
fndices de gestão

ÀÇâo_:0155 -
Desc rição:

Manutênção do IGD SUAS
Manutenção das Atividadês do IcD SUÀS

Manutençâo das Àçôes da Coordenação da potitica

AquisiÇão de bens permanênetes para

descentralizadada do SUÀS e Bolsa EamÍ]ia

- Aqulsição de Velcu-Ios, Eguipamentos e }râterj.al

Aquisj.çâo de bens pentranenetes parâ

descentralizadada do SUAS e Bolsa Eamília

Ação_: 0156 - Manutenção do IGDBE
Descriçáo: MânutenÇâo das ÀEividades do IGDBE

ÀÇão 015? - Àquj.siçâo de velculos, EquipôneDtos e Materlaf
Permanente para o

âParelhamento dos
DescriÇâo:

fndices de qestão

Pêrmanente para o

aparelhâmento dos

AÇão_: 0146 - ManutenÇão do Serviço de Convivência e
EottaLecimento de Vlnculos - SCFV

Descrição: Manutenção das Àtividades do SCElr'

Àção_:0147
Descriçâo:

Manutênção do Equrpê Volânte - PBV fII
MÀnutenção das Àtividades do PBV 1II

Programa: 0026 Proteqão Social Básicâ

Àção_
Desc.riçâô

014I

Bênêfíciôs Evêntuâis -

BPC

Descrição:

Açâo_: 0149 - MânutenÇão dos Paoglar@s clê Beneficios Eventuais
Descrição: Mànutenção das Àt-ividades de concessão de

Àção 0150

MÀnutertção do CRAS - PBF
Ilanutençào das Àtividades do PBF

Manutenção do Beneficio de Prestação Continuada -

Manutençâo das Àtividades do BPc

Funçâo:09 Prevldênciâ social

su.bfunçào: .122 - Ad,trrnrstração GeÍâI

Programa:

Pensôes ÍIAP

0001 - Apoio Àdnllnistrativo

Ação_: 0183 - ManutenÇão do Instituto de Aposentadorlas e

DêscriÇão: Manutençâo do IlnP - Despesas Adúinistrativas .

Àção_: 0184 - Àqursj-Ção de EquiPameDEos ê Malerial Pêrmânênte

Descrição: Apàrelhêmento do IIAP
naP

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-13a0
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Próprio

Subfunçâo: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 0001 - Àpoio Àdúinistrativo

Ação_: 0185 - Paganento de Beneflcios pr:evidenciários do Regire

Descriçâo: Pagamento de aposentadorias, pênsôes,
e denais beneficios

previdenciários do rêqiae pEóprio.

Função:10 saúde

suttfunÇeo: 122 - Àdministração Geral

PrograBa 0001 - Apoio Administlativo

Ação_: 0008 - Manutençào da Sectêtaria de Saúde e Saneamento
DescriÇão: Manutençâo das atividades da SEMUS

Açâo_: 0081 - Àgu1siÇão de Equipamentos e Material PermaneÀte -

Descriçãoi Aparelhamento dâ Seclet.a.ia MunicÍpa1 de Saúde ê

Ação_: 0083 - l"lanutênçâo das Àtividades do Conselho Mun-icipal de

DescriÇão: MânutenÇão da Atividades do CMS

SEMUS

saneamênto

saúde

subÍunção: 301 - Atençâo Básica

Programa: 0001 - Apoao Àdministrativo

Àção_: 0230 - Tratamento de sâúdê Eo.a do Domlcl]io - TED
Descrição: Àjuda Íinanceira para trataneDto de saúde fora do

Progrâroa: 0012 - cestâo do SUs

ÀÇáo r 00?3
dê allrnêntaÇâo e NutriÇâo EÀN

- Manutençâo do Programa de EinanclaÍlento das ÀÇões

Manutenção dâs Atividades do EANDescrição:

Programa: 0020 - ÀtenÇâo Basica

Àçâo_: 0055 - Manutenção do Proglama de saúde Bucal
DescliÇão: ManutenÇão das Aividades do SB.

SB

Àçào_: 0056 - Iíanutenção da Estratégia de saúde da FanÍ114 - SE
Descrição: MànutênÇáo das Ãtividades do sE

Àção_: 005? - ).íanutênÇào do serviço de Teste Rápido de Gravidêz

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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DescriÇâo:

Ação_:0062
Estabelecimentos de Saúde - Àtenção Básica

Descr iÇào:
nunicipio -

Manutenção das Àtividadês do Teste Rápido de

- Construção, Anpl.iaçào e Reforma de

ÀIDpf1aÇào da rede física do serviços de sâúde no

de saúde ACS

saúde

Qlrâlidâde - Pm.q

NAS F

EIXO

Açâo_:

DescriÇão:

Àçâo_:
DescriÇão:

0063 - Manutenção da Estrâtégia de Agentes Coúunitálios

Manutençáo das Àtivldades dos ÂCS

0064 - Manutenção do Programa Acadenia da Saúde
Manutençào dâs Àtividâdês do Programa Àcadefiia da

Saúde no Sistena

Penitênciário -

- Manntênçào do Àçâo de Íncentivo para Atengâo a

Manutenção das Àtividâdes da saúde no Sístehâ

Ação_:0065
Penitenciá!io

Descrição:

Àção o0 66

Atenção Básica

Estâbê1êcimentos
Descrição:

de Àtenção

Manutençâo do Prograaa de Melhoria do Àcesso e da

ManutenÇão das Àtividades dos PMAQ

- Manutençâo do Núcleo de Àpoio à Saúde da FaDíLia

Manutençâo das Âtividades do NASr

- ManutenÇão do Piso de ÀtenÇâo Básica Eixo - PAB

Manutenção das Àtividades do PAB FIXO

- Aquis}ção de Equipamentos e Material Pemanente -

Aparelhamento das Unidades dê saúde e demais

Básicâ.

- Manutençâo do tundô Municipal de saúde
Manutençâo das Àtividades do EtJIs

Descrição:

Àção_:

Descrição:

Àção_:

DescrrÇão:

Ação

0067

0074

0075

ÀÇão_:0085
DescriÇão:

su.bfunçào: 302 Assr stênciâ HospiEalar e Anbulator.ia1

Proglaúâ:

Conpfexidadê - l,íAc

MISERIÀ

IIBC

gospitalar

0023 - l,Íédia e ÀIta conplexi.dade

ação_: 0058 - Manutenção do Teto Municipa.I dê Média e À1ta

Descrição: Manutençâo das Atividades do MAc

Ação_: 0059 - Manutenção do Teto Municipal REDE BRÀs rr, sEM

DescriÇâo: lranutençâo das Àtividades do REDE BRÀsrL

Àção_: 0060 _ Àguisiçâo de Equipâmêntos e Materiaf Pe.mânenle -

DescriÇão: ÀquisiÇào de Eguipamentos para o Atendimento
i\hbufatorial

conforme o componente.

Ação : 0061 - consttução, Ampliação e Refolmâ de

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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Estabefecimentos en saúde

úunicÍpio.

I,.G.C

DescriÇáo: Àmpliação da rêde flsica do ssrviços de saúde no

Açâo_: 00?5 - Àquisição de Unidades Móveis de Saúde - i,ÍAC
DêscriÇão: Aqusrção de velculos pâra atender aos serviÇos de

sàúde.

CAPS
Açâo_: 0084 - Manutençào do Centro de Atençâo Psicossociâf

DêscriÇão: Manutençâo das Àtlvidades do CÀPS

SubfunÇão:303 supoltê Profilático e Terapêutico

Prograna:0024 - AssisLênc Ld Farnaceutrca

Àçâo_: 0068 - Manutençâo do Programa de Assistência Earnacêutica
DescliÇão: l{anutenção das Ativídades dos ÀssistêÀcj.a

subfunçâo: 304 - vigilância Sanitária

Prograna: 0025 - vigilancia eE saúde

Açâo_: 0071 - Manutenção do Piso Fixo de vrgilância sanitária
DescriÇão: Mânutênção das Àtividadês da Vigllâncla sanitária

SubfunÇão: 3O5 - vigilâncla Epideniológica

PÊVS

Endehiâs

AÇâo
de vigrlâncj"a en saúdê - Pws

Descrição

en saúdê

0069 - Manutenção do Piso E.ixo de vigilância em saúde -

Manutenção das Atividades dos Prvs

0070 - ManutenÇão da Estlatégia de Agentes de conbate de

Manutençâo das Atj.vidades dos ÀCE

0072 - Manutençâo do prograna de Qualificâção das Açôes

Mânutençâo das Àtividades do Pws

0080 - AquislÇão de Equipamentos e Material Permanente -

Prografiâ:

. ACE

0025 - vigilancia

Àção-:

Descrição:

Açâo_:

Descrj.ção:

Àçâo_:
vigj.1â.cia em Saúde

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA). CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340
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DescriÇão: AquisiÇâo dê bêns pêlhanentes para a
Vigifância em Saúde.

EunÇâo: 12 - Educaçâo

Subfunçâo: 122 - Adninistraçâo Getal

SEHED

Programa: 0001 - Apoio Àdministrativo

ÀÇâo_: 0006 - Manutençào da Secretariâ de EducaÇão
DescriÇâo: Mânutençâo das ativ-idadês da SEMED

Àção_i 0082 - Àquisição de Equipamentos e Material pernanente -

Descriçãoi Àpalelhamento da secretaria Munj-cipal de EducâÇão

Prog.rama: 002? - Educâr para Desenvolver

Ação_: 0231 - MânutenÇão do l'íDE
Dêscrição: Mânutenção do l,íDE

Subfunçào: 243 - Assistência à criança e ao Àdo.Lescente

Prograna:0021 Educaa para Desenvolver

Àção : 0045 - Incentivo a criaçãô de Grêmios Estudântis
Descrição: Promoção das atividades dos qrêmios estudantis

subfunÇão: 244 - assisLêncid colounitárra

Prograía:0015 Desenvolvimento SociaI - vargem crande cidadâ

ÀÇão_: 0163 - InplantaÇão e Mênutenção do Proglama Ônibus

Descriçâo: l,lanutenção das Ações relativâs ao programa ônibus
UnÍversrtário

universitá!io.

subfunção: 306 - AlimentaÇão e NutliÇão

Programâ: 002? Educar pala Desênvolver

Àçâo_: 0044 - Manutenção do Programa dê ÀlinentâÇâo Esco]âr

Descrição: líanutençâo das atividades do PNÀE.
PltÀ.8

SubfunÇão: 361 _ Ensino Eundanental

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340
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Programa:0027 Educer pàra Desenvo.lver

Àçâo_
Dêseriçâo

0026 - HanutenÇâo do Ensino f'undâÍlental" - EITNDEB 60*
Hanutenção do Ensino EundaEental EUNDEB 60r.1

Ação_:
Descrição:

0029 - Manutsençâô do Ensino Fundamental - zuNDEB 40*
ManütenÇAo do ensino fundâmentà1 - demars

despesas.

Ensino Eundamenta.l

educação.

para o Ensino Eundanental

Àção_:0034

Descriçâo:

- ConBtrução, Ànpliaçâo e reforma de Esco_Ias de

Ànpliaçào e mefhoramêntso dos espaços flsicos para

- ÀquisiÇão de equipamentos e Matêrial Permanentê

Àparelhamento dos espaços físicos parâ educação,

- Manutençâo do Transporte Escolar - FUNDEB 40à
l,lanutenção das atívi-dades dê transporte do

ÀÇão_;0037

Descrição:

PNÀ?E

escolar.

Açâo_: 0040 - HanutenÇào do Programâ de Transpolte Escolar

Descrição: !,Íanutenção das ativ.idadês de transporle do

PDDE

Açâo_:
DêscrÍção i

Açâo_:0039
DêscriÇâo:

Àção_: 0041 - AquisiÇão de Velcu.Ios parê o Tlanspolte Esco]ar
Descr.içâo: Manutençâo dâs atj.v-idades de transpolte do

Àção_:
Descraçào:

Açâo_:
a lnternet na rede de ensino

Descrição:
unidades e§co1ares.

Integial

lntegral.

ÀÇâo_: 0053 - ManutenÇâo e EuncionaDento da Educação em Iempo

Dêscrição: l{ãnutenção das Atlvidades ala Educação em aeDpo

0042 - Construção de Quadrãs Poliesportlvas nas Escolâs
Àmpfiação das atividades esportivas nas escolas.

0043 - DistribuiÇâo de Livros Didáticos
Acesso aos livros didáticos pelo alunado 1ocal.

0052 - lnp1atlt e Manut do Sistêma de InformâÇão e acesso

Inplantâçãô de Internet e sistemas integrados nas

AÇão_: 007 7

Descrição:

Àçâo_:00'78

Descrição:

- Manutenção do Programâ Dinheiro Direto na Escofa -

ManutenÇão das Àtividades do PDDE

Àquisição de Equipanentos e lvtaterial Permanente -

AquisiÇâo de Bens Pelmanentes com reculsos do

Ação_i 0054 - cooperaçâo con Entidades Educacionais Plivadas
Descrição: celebraÇão de Telhos de coopêração con

Entidades Prlvadâs voltadas para o
enslno.

sâfário Êducaçâo

sâ1ário Educação

Ação_: 0079 - l{anutençâo do salátio Educaçâo _ sED
DescliÇão: MânutenÇão das Àtividades do salário Edu

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340
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Ação_:

Desc!içâo:

Àção_:
Descrição:

0090 - Aquisição de Equipanentos e lÍâterial permanentê -
aquisiçáo de bens pernanentes con recursos do PDDE

0133 - l"Íanutenção dos Dênâis Programas do P_IÍDE

Manutenção dos delrais progralras nâo especificados

subfunção:362 Ensino Médio

Proqrana: 0027 - Educar para Desenvolver

Àção_: 009? - HanutenÇâo do Ensino Médio
Descrição: l,ÍanuteDção das Àtividades do Ensino l'Íédio.

Açeo_: 0098 - !,Ínautençâo do Transporte Escolar - Ensino Médio
DescriÇão: Menutênçáo das Atividades do Transporte Escolar no

subfunção:363 Ensino Profisslônât

Programà: 002? Educar para Desenvolvêt

ÀÇão_:
Descriçâo:

0032 - Impfantação de cursos Profissiona.Iizantes
InplantâÇão de cursos para formaçâo profissionâ1-

subfunção: 365 - Educação Infântil

Programa 0027 r Educar para Desenvolver

Ação_: 002? - Manutenção da Plé Escola - IUNDEB 608
Descrição: l"lanutenÇão da pré êsco1a

Àção_: 0030 - tíànutenÇáo da Pré Escofa - zuNDEB 40*
Descrição: Manutenção da P!é escola demais despesas.

Ação_: 0033 - construção, Amp1i.aÇão e Rêforma de Escolas de

Descriçâo: Àrpliação e melhorarnento dos espaços flsicos para

Àcão : 0035
Desc.riçâo:

Construçâo de Creches
Ahpliação e melhorâmênto dos espaços Ílsicos Para

ÀÇâo : 0036 - Àquisição de Equipamentos e Matêrial Permanente

Descrição: Àparelhanento dos espaÇos flsicos para educâção-

AÇâo_: OO38 - ManutenÇão do Tlansporte Escolar - lvlDE

DesctlÇão: ManutenÇão das atividades de transporte do

Educação Infanti.l

educação.

educação

pala Educação lnfantif

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Var8em Grande (MA), cEP 65430-000,
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ÀÇào_:004'7
Descriçã o:

DistribuiÇáo de Kits Escolares
Incentivo a Educaçâo na Pré Escofa

Àçâo_: 0048 - Manutençào do programa Naciona.I de ÀlfabetizaÇão

Descrição: ManutenÇâo das atividâdes do PNÀIC.

Subfunçâo: 366 - Educação de Jovens e Aduftos

EUNDEB 5Oi

AIFÀBET I ZADO

Programa: 002-7 Educar para

Àção_:

Descrição:

Açâo_:
Descrição:

Desenvolver

0028 - tíanutenção

Manutenção

0046 - Manutenção
Mânutenção

da Educaçâo de Jovens e Àdultos -

dâ Educaçâo de.fovens e Àdultos

do Prôgrana BRÀSII ALrÀBETIZÀDO
das atividades do Proglama BRÂSII

subfuncáo: 367 - EducaÇâo Especral

Piograúa: 0027 - Educar para Desenvolver

Açâo_: 0050 - §strulura Flsica Àcess1ve1 para Educaçâo Especial
Descrição: Reformas em unidades de ensino com foco nâ

ÀÇão_: 0049 - Manutençâo da Educaçâo Especial - ÍUNDEB 40t
Descrrção: Manutênção das ativldades de educaçâo espêcial

Àção_: 0051 - Capacitação de Docentes dâ Educação Especial
DescriÇão: Capacitação de profissionais voltados pa.a

acêssibilidâde

educação especral -

SubfunÇâo: 368 - Educaçào Básica

Programa:0027

de ensino municipâl.

Educar para Dêsenvolver

Açâo_: 0031 - capacitaÇáo de Frofissionais da Educaçâo
Descrição: qualj.ficaÇâo de Profissionais da Educação na rede

subfunÇão: 392 Difusâo cultural

prograEa: 0015 - Desenvolvi-mento sociâ1 - Va.rgera Grande cidadâ

Àção : 0162 - ImplântaÇão e l,IanutenÇAo do Programa circuito
Jovem Turrsta

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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Descrição: llanutençào das Ações do Programa Jovem Íurista

EunÇão: 13 - cultura

Subtunção: I22 - Admlnistràção cera-L

SECU],7

CulLurâ

Plograhâ: 0O0t - Apoio Àdministrativo

Àção_: 0182 - ManutenÇâo dô I'undô !{unicipal de Àgrj.cultura
Descriçâo: MânutenÇão do tundo Municipal de Agriculturâ

Àção_: 0007 - UanutenÇão da Secletaria de Cultura
Desêliçãoi Mânutençâo das atividades da SECULT

ÀÇào_:0118
DescriÇão i

- Manutenção do Fundo Municipal de Cu.ltura
Manutençâo das atividades do Fundo Municipal de

Ação : 01?1 - ÀquisiÇâo de tquipamento e ltateliàl Pernanente -

Descriçâo: Àqu.isiÇâô de Equlpâmênto e Mat'e!Íal Permanente

subfunção: 123 - Administlação Financeira

Programa:0013 Di fusãô cul turâ1

Açâo_: 0192 - RevitallzaÇão de Espaços Púi,licos para Atividadês

DescriÇâo: revital-ização de espaços para atlvidades
Religiosas

religiosas.

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

culturais

ProgEaEa:0013

Prog!ana:0014

Difusão Cuftural

ÀçAo_: 0193 - Inpl.antaÇão da Escola de MúsÍca do Municlpj"o
Descriçãoi ilpLantaÇão da êscola de música Eunicipal.

Àçâo_: 0194 - Manutenção de Espaços Literários, Àrtisticos e

Descrição: Nanutenção de espaços culturais.

Fomento a Cultüra Popufar

Àção : 0190 - incêntivo a Grupos ro1c1óricos e Bandas Locais
De§criçâo: i.ncent.ivo a Grupos locais'

Açáo_: 0191 - Realizaçeo do Calendário Ànua1 de Eventos e

Rua Dr Nina Rodrigues,20- Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430
rel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmai l. com
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VARGEITI
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Descriçào: realizaçâo dos eventos trâdj.cj.onais do nunicipio
conforne calendário-

Subfunção: 695 Turismo

Programa: 0013 Difusão Culturaf

Àçâo_: 0187 - Construção do Centro de Convençôes
Descrição: constluÇão do Centro de convenÇões de Vargem

Grande

Eunção:15 Urbanismô

Urbanismo

Subfunção: 122 - Àdministlação Geral

Programa: 0001 - Àpoio Adminlstr:âtivo

Ação_: 0004 - Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e

Descriçâo: Manulenção das atividades da SEMOTUR

subfunção:126 Tecnologia da Infornaçáo

Programa: 0003 - Est.ruturar pâra

Àção_:0094
fi nas PraÇas

DescrrÇão:
públicas da sede do município.

Desenvolver

- ImpLantaÇào e llanutençâo do Sistema de Internet I{i

Disponibilizar acesso à rnternêt nas praças

SutJfunção:451 Infra Estrutura urbana

Programa: 0003 - Estalrtürâ.r para Desenvofver

Açâo_:0096
Dêscrição:

Reforma do cemitério Pú.b1ico Munlcipal
Reforma e lÍelhoria do cemitério Público

Ação_: 0099
Descrrçâo:

Estruturação do Campo de Àviâção
Àmpliação e reformas no câmpo de aviação.

o100Àção_
Descrrção

Pavinentação e Recuper:ação dê Vias Púbficas
Pavimentação e conservação de viàs urbanas

Àção_
Descrição

0101 - uanuLençâo e Recuperação de vias Públicas
MantuenÇâo de v.ias urbânas

Ação_:0103 sinalização e IdentificaÇeo de Logaadouros

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA). CEP 65430{00,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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púb}icos

estrâdas viclnais,

de Uso de Ocupação

municipal

Descriçâo:
!u45, com

do soLo.

Àção_:
DescriÇâo:

Àçâo_:
Descriçào:

Àcâo I 0112
DescrlÇâo:

Identificâção e Siralj.zaçâo de praças, povoados,

p1âcas padronizadas, confolme Plano Diretor ê Iêi

0107 - construçâo e ÀmpliaÇ:lo de Espaços Públicos
Construçâo de Praças e demais espaços públicos

0109 - ilanutenção da Rodoviária Mudiclpal
Uánutençâo, reforna e consêtvaçâo da rodoviária

ÀmpliaÇâo da Redê de Iluninação Púbfica
Àmpfiação da Rêde de Iluminação Pú.b1ica nas Zonâs

Urbânâ ê Rural

l.Iousirho

Àçâo_: 0119 - ConstruÇâo dê CalÇamentôs em Ruas
Descríção: Construção de CalÇamentos eln vias públicas

PlogEamâ: 0016 - Incentivo âo Turisúo

Àçâo_: 0113 - Revitafização e Urbânizaçào dâ orla do Balneário

Dêscriçâo: Projeto pâra utbanizaÇâô do balIleiário Mousinho.

su.bfunçâo: 452 serviÇos Urbanos

Prograna: 0003 - Estruturar pala Desenvolver

Àção_: 0106 - l.lanutençâo das Atividades do Trânsj-to no uunicÍpiô
DescriÇâo: l{anutenção das Àçôes no trânsito do nunlcipio

Ação_: 01OA - uanutenção e consêrvaÇâo dos Espaços Púbficos
Descriçâo: Uenutênção dos Espaços Públicos

ÀÇão_: 0111 - llanuLenÇão dos serviços de rlurtrinâçâo Pública
DescriÇào: ManutenÇão das atividades de ItutÍr-uaÇâo Pública

Ação_: 0114 - Manutenção da rimpezâ Púb1ica
Descrição: Uanutenção dos serviços de Í.ülpeza Públj.ca e

cô1êtá de lixo domiciliâr

Açâo_: 0117 - I'íanutenÇâo e Conservação de Obras dê Àlte
DescriÇão: Rêforma e Manutenção dê pontês, bueiros, galerias

0118 - l{anutençâo dos serviços urbanos
lranutenÇào ê coBservaÇão de

ÀÇão_
Descrição-

fios, sa!jetas, varrição de

urbanlsticos

cafçadas, neio

podas de árvores -logradouros públicos, capinâs,

Proglama: 0017 Planeiar para DesenvoLver

Açâo_: O02O - Estudos e projetos urbânÍsticos
DescriÇão: Contratação de Consultoria pala estüdos

Subfunção:695 Turismo

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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Programâ: 00I6 lncentivo ao Turismo

Ação_:
Dêsclição:

0188 - úrbanÍzação do Contolno do Parque dos Buritis
Urbanização do PaEque dos Buritis.

EunÇáo: 16 - BabitâÇão

Subfunção: 122 - ÀdministraÇão Getal.

Prograea; 0001 - Apoio Adnioistlativo

ÀÇão_: 0181 - Mânutenção dô Eundo Mu[icipal de ltabitâçãô
Dêscriçào: Manutenção do Eundo uunlcipal de ltabitaÇão.

Eunçào:17 SaneaDento

Subfunção:511 saneamento Básico RLfâ1

Programa: 0004 - Vargem Grande Sâúde

Àção_: 0087 - construÇão de Kits
DescrlÇão: Construçáo de Kits

Sanitários
sanitárj.os para populâção de

Àçâo_:0091
Descriçâo:

ConstruÇâo, Âmp1iâção e Reforna de Poços ÀrLesianos
Ahpliaçâo de Poços Altesianos na zona lural

Àção_: 0092 - llanutençâo dê Poços Àrtesianos
Descriçào: ltlanutênçâô dê PoÇos artesianos nâ Zona Rural

sub,função:512 saneâmento Básico ulbâno

Prôorânâ: OO04

Àbastecj$ento De Àqla

Drenagem Profunda

- vargem G!Àndê saúde

Àção_: 0Ú86 - Construção, AmpliaÇâo e ReforrBa do sisteÍna dê

DescriÇâo: Attrpflaçáo do Sistena de Àbasteci-mento D'água

Àçào_: OO88 - hplantação do sistema de Esgotanento saniLário

Descrição: Irnpfantaçâo de rede de esgotanento.

Ação : 0089 - lnstalaçào de Equiparentos de Dessalinizaçâo da

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,

Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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Água
DescriÇão: áquaInpl ânLaÇáo dà Dessâljnfzaçáo dâ

Àção_: 0093 - Constr:uçâo de Atêlros sanitários
Descrição: ConstruÇão de Àterros e Eossas.

Eunçào: 18 - cesLâo Àrnbiental

Su-bÍunçáo: 122 - AdnlnistraÇáo Geraí

Programa: 0001 - Aporo Adrdnistrativo

Açâo_: 0010 MênutenÇão da Sec.reta.ria dê lÍeio Àmbiente ê Desenv

Descriçâo: IíanutenÇão das atlvidades dâ SEI,ADS

Àção_: 0173 - Àquisiçâo de Equiparentos e Matelial Pêrmanente -

Descríçâo: Aparelhamento da Secrelaria de Meio Ànbientse.

Àção_: 0180 - ManutenÇâo do Eundo l,Íunicipal dê Meio ÀÍLbiente
Descrição: Manutençâo do FuDdo Municipal de Meio Anbiente.

sustentávef

SEI]ADS

sübfunÇâo:452 sêaviÇos Urbanos

AÇão_: 0229 - Àrborização e Paisagismo
Descrição: açoes voltadas ao desenvolviDnento, gêstão

conservaçào dê áreas verdes
urbânâs.

Proqrama: 0007 Prese.rvação e Uso Racional dos Recursos Naturars

Programa: 0017 Planeja. para Desenvolver

Ação_: 0021 - Projetos de
DêscriÇâo: Projetos de

ordenamento de coleta sefetiva e 1ixo.
ordenamento de colela se.Ietiva e Iixo.

subfunÇão: 541 - PreservaÇào e ConservaÇão Anüiental

Programa: 000? Preservaçâo e Uso Râcionà1 dos Reculsos Naturâis

Ação_:
DescriÇáo:

0223 - Rêcuperaçâo dê llatas Ciliares
Recupe.râÇâo de Matas Ciliares

AçãO-:
DescriçAo;

Levantaiento de Nascenles e Mananciais
levanrdmenLo de nâscentes e manancrais pard

o225

o22l

con!r01ê e preservaçào.

Àção_
Descrição

Recupe.aÇão de ÀÇudes
RecuperaÇâo de ÀÇudes

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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ÀÇâo_:0228
ÀnbieDtal

Descrl çào:
anbiental no munclpio de vargem

Inplantaçâo do Programâ l,tunicipal de preservaçâo

ImpfantâÇão do Programa que vlsâ a preservaÇâo

grande.

subfunçâo:542 Controfe Ànbiental

Prograra: 0007 - PreservaÇão e uso Racional dos Reêulsos Naturars

o tráfico dê aniinais, plantas siluestres, extração
ifegal de madeirâs e eEc.

ÀÇão_: 0226,
Descrição:

nascentes, nanancj,ais e coibiE

ÀÇ

Aç
ões de fiscalização e Licenclanênto Ànüientât
oes fiscalizatórias visando a preservâÇão de

EunÇáo: 20 - Àg.icultura

SubfurlÇão: 122 - Àdm-inistraÇão Geral

Programà: 0001 - Àpoio Àdministrativo

ÀÇão_: 0009 - UanutenÇâo da secretaaia de aglicultula, Indústria

DescriÇão: Manutenção das atividades da SEl'flC

Àção_: 01.?2 - Àquisiçâo de Equipanento e Mater.ial Pêrmânêntê -

DescriÇâo: ApaxeLharnentoalâsecretariâdêÀglj.culbura.

e comércio

SEIáAC

subfunçào; 605 - Abastecimento

lôrn:cipa1.

P.rograDa:00o8

Programa:0005 Exploraçâo Racional das Àtividades Zootécnicas

Ação_: 0217 - Conservaçâo do üercado Púb1ico Municipal
DescÍiçâo: l'{anutenÇão das Àtividades do Mercado Púb1ico

Fortalecimento da Àqrj.cultuia Eatriliar

Àçâo_i 0216 - flabrlitaÇâo ê Funcionamento da ConPra Local
Desc.j-Çào: Manutenção das Ativj-dâdes inplantadas do COl,fPRÀ

Ação_: 02LB - construçâo do centro dê conelciafizâção de

DescrlÇào: Construção de Centro de comercializaÇão de

IêCAI

Produtos Loca.is

Prodrrtos Locais.

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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Subfunçâo:607 Irrigaçáo

Prograna: 0006 - !'omento a Produção Agricolâ

Àção_:
Descriçâo:

0211 - Apoio â cul"tura Irrigada
Apoio a Cu-lLura através da irrigaçâo.

subfunÇão: 608 Pro&oÇão da Produção Agropecuária

Plogranâ: 0005 - Exploraçào Racionàl das Àtividades Zoolécn.icas

Àção_i 0110 - construção do Àbaledouro Municipa.I
DescriçAo: ConstruÇão do Àbatedouro Púb1ico Muâicipa.l

Àção_: 0204 - Àpoio a avicuftura caipira e de granja
DescriÇão: Àpoio âs âtÍvidades plodutivas de avicultura

Àçeo_:0205
DescriÇão:

ovi[ocaprinocultura ê suinocultura.

Apoio a ovinocaplinocultura e suj.nocultura
Apoio as aLvidades produtivas de

- Àpoio ao Desenvolvihento da Aquicuftura
Apoio para aquicu.Itura-

produtores a créditos rurais

conunitárias

ÀÇão_: 0206 - Viabilização de Àcesso a Créditos Rurais
Desclição: !íânutenÇáo de aÇôes para viabiliza! acesso dos

Ação_: 0207 - ConstruÇão de GaLpão para ctiaÇão de F.rango
Dêscriçâo: construção de galpão para criaÇão de frangos

Àçâo_:0219
DescriÇâo:

Programa:0006 Foroento a Produção agricôlâ

02 09

0210

ÀÇão_
Descrição

0208 - DistribuiÇão de sêúentes selecionadas
distribuiçâo de sementes a ag.ricuftores

Açâo_:
Descriçâo:

Inplantação de Agroindústrias
Inplantação de Àgroindústrias

Açâo_
Desc!iÇão

Incentivo a Eortas comunitárias
Tncentivo a produção vegetal em hortâs

Handioca

mandioca.

Àção_:0212
Descriçâo:

Àçâo_:0220

Descri.ção:

- hplantaçâo da ProduÇão de Mudas
IúpfentâÇão da produÇão de mudas

- Àtr)oj,o ao Dêsênvofvimento da cadeia Produtiva da

Àpo.io as ativj.dades relatlvas a produção da

},çáo-. 0222
Descr i çào:

para desenvolvirlento de açôes

cooperaçâo com InstituiÇôes Públicas e Pr:ivadas
cooperaçâo com instituições Públacas e plivadas

voltadas para produção agroPecuária.

Àçào_: 0224
Descrição:

Apo
Apo

10
io

a Explor:âção da Culturâ do Coco Ba

a exploraçâo racional do cocô
alravés de Parcerias con

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,

Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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instituiçôes e incentivos técnj.cos

Proqrarüa:0008 !'ortafecimeoto da Agrlculturâ Eanil.iar

Àção_: 0213 - Capacitação de Trabalhadores Rurais
DescriÇão: QuafificaçãodeTrabathadorêsRurâis

FunÇào:21 OrganizaÇão Agrária

subÍunÇâo:631 Rêfôrma Àoráriâ

Prograna: 0006 - Fomento a P!odução Agrico.Ia

ÀÇão_:
DescriÇão:

terrenos.

0214 - Desapropriaçâo de Imóveis para Àssebtâmênto
DespropriaÇâo de lDóveis pala formaÇão dê áreas de

Ãção_:
Dêscrição:

0215 - Àcêsso ao Crédito Fundiário
Viabilizaçâo de acesso a crédrto pala aquisição cle

Eunção: 23 comércio e serviÇos

su-bfunÇào: -122 - adnlnistrâção oeral

Proqrama: 0001 - Àpoio Àdministrativo

Àção_: 0014 - Manutênção da secretaria de Turismo
Descriçâo: Manutenção das âtividades da SEMTUR

subfunção:691 Promoçào come!ciaI

P!ograrBa:0009 Forlafecinento da Economia

Àção_: 0221 - Àpoio ao Empreendedoris&o Local
Descliçâo: Incentiva! o emprlendedorismo Para geraÇão de

enprego e renda.

subfurlÇão:695 Turisno

Programa: 0016 - Incenlivo ao Turisno

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, vargem Grande (MA), CEP 65430{00,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com
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Ação_
oescrifã

(nuluduns, espaÇo balaiada,

Àção_:0189
Descrição:

0186 - Construção, Àmpliação e RefolÍa de Monumentos
ConstEuÇáo de Monu$entos l{istóaicos e Turlsticos

vultos notáveis dentê outlos).

Desenvolvi-nento das Potêncialidades Turísticas
Àçoes voltâdas para o desenvolvimento turlst.ico do

ounicipio.

EunÇão: 25 - Snergia

Subfunção: '752 - Energia Elétr:ica

Programa: 0003 - Estiutular pala Desenvolver

Àçâo-.' 0167 _ Ànp1iaçâo e ManutenÇâo da ELetrrficaçâo Rurar
DêsêrlÇão: À,rtrp1iação da eletrificação na Zona Rura1,

FunÇão: 26 aransportê

Subfunção:453 TransporEes coletivos urbânos

Plogaama: 0003 - Êstruturar para Desenvolver

Ação_: 0095 - hplantaÇáo e l,ÍanutenÇão de Linhas de ônibus
Descrj-çáo: j-mplantar rotas urbanas e para povoados maiores

subfunçào:182 Transpo!te Rodoviário

Açáo_:0102
Dêscriçào:

(bue1ros, qalerias, pontes )

construção e RecuperaÇão de ob!âs
Construçãô e Recuperação de Obras

de Àrte

Prog!ana:0003 Estruturar para Deseôvolver

Açâo_:0104 Implantação e Manutenção do Srstema de Mapeamento
de Estradâs

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430-000,

Tel (98)3461-1340
prefeituravargemgrande@gmail.com



VARGEM
GRANDE

Descrição: Inp.lantaçâo e funcionamênto do sistemâ rôdoviário

Àção_: 0105 - ConstruÇâo e RecuperaÇão de Estradas Vicj.nars
Descriçâo: Construção de Estradas vic.inais no nunicipto.

Função:27 Desporto e tazer

SEDEL

S'.1-bfunção; 122 - Àdministraçâo Geral

Proqrana: 0001 - Àporo Àdministrativo

Ação_; 0013 - Manutenção da Seci€taría de Esportes
Descriçâo: Manutenção das âtividades dã SEDEL

Açâo_: 01?? - Àquisiçâo de Equiparnentos e I'íaterial Permanente -

Descrição: Aparelharnento da Secretaria de Esporte e tazer.

subfunçâo: 811 - Desporto de Rendinento

Futebol

municipio.

locais -

Programa: 0022 PromoÇão do Desporto e l,azêr

Ação_i 0115 - construÇáo, AnpliaÇão e RêÍorha do Estádiô de

Dêscrição: Obras realizadas no estádio de futebol do

Ação_: 0201 Àpoio a atfetas e Entidadês Esportivas l,ocais
Dêscriçáo: Apoio a participaçâo dê atletas locais en

estaduais e nacionais e
incentivo ao funcionamento de enticlades esportivas

SubfunÇào: 812 Desporto comunitário

Proqrana:0022 Promoçáo do Desporto e Lazer

AÇão_: 0200 _ RealizaÇão dê Eventos EsPortivos
Descrição: Manuteoção dâs Atividades relativas aos eventos

esportivos.

I]aze!
Ação_:

Descrição:

0202 - ManutênÇào de Espaços destinados ao Desporto e

l.lanutenção de Àtividades de Desporto e Lazer.

Subfunção: 813 - l,azer

Rua Dr Nina Rodrigues, 20- Centro, Vargem Grande (MA), CEP 65430
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com



Programa: 0015 -

Púb-Iicos pârâ â Juventude

ifuventude.

Programa: 0022 -

VARGEítl
GRANDE

Desenvolvimento Social - Vargem Grande Cidâdã

Àção_: 0164 - Construção e ApaEelhamento de Centlo e Bspaços

Descrição: Construçâo e aparelhâEento de Centro e praça da

Prornoçào do Desporto e Lazer

0165 - CoDstrução, revitafizàÇào e Àparelhamento de

Construção de espaços flsicos para desporto e

Espaços para

lazêr.

Ação_:
Desporto e Lazer

Desc!ição:

runção:28 Eacargos Especiais

subfunção:843 Serviço da Dividâ Int€rna

Plograma: 0019 - OpêraÇôes Especiais ServiÇos da DÍvida Interna

ÀÇâo_:0i.95
DescriÇâo:

- Ànortizaçâo e Encargos da DÍvida rnterna
amortizâçâo do principal e juEos de dividas

subfunção: 846 - Outros Encargos Especiars

.ludiciais

tributárias (PASEP,

pequeno valol).

Especiais - serviÇos dâ DÍvida Interna

0196 - Denais Obrigações Tributárias. coDtlibutivas e

Àção rê.Iativa â paganento obrigaçôês

SetenÇas Judicj.ais (Prêcatórios e Acordos dê

Progrâha: 0019 - Operações

Açâo_:

ÍR
Dêscriçâo:
coPINS)

Funçâo: 99 - Reserva de contingêncià

subfunçâo:999 Reserva de ContiDgência

imprevastos

Prog!aea:9999 Rêseava de contigencià

Àção_: 9999 - Resêrva de cont.inqência - Prefeitura
Descriçào: Reserva de recursos para riscos fiscais

Rua Dr Nina Rodrigues, 20 - Centro, vargem Grande (MA), CEP 65430-000,
Tel (98)3461-1340

prefeituravargemgrande@gmail.com



VARGEM GRANDE MA
LEI DE DIRETRIZÊS ORÇAMENÍÁRIAS

ANEXO OE METAS FISCAIS
ANEXO - RISCOS FISCAIS

2020
ARF árt 40 R$1 00

Rtscos FlscAls PROVIDENCIAS
Descricáo Vâlor Dêscricão Vâlôr

Lides Tíbutárias e previdenciárias indefinido
aberlura dê créditos adicionsis com
rêducão dê desD€sas discricionáÍias

Demandas Judicials 500.000
abertura de créditos adicionais clm
reducáo de dêsoesas discricionádas

DesBquílibío orçamêntário 1.000.000
rôduÇão e/ou anulaçâo de despesas.
Limitscáo de emDenhos

1.000.000

Risco de execuçôes fiscais lndêfinido
Suplernantação orçamentária, com base
na reserva de contioência e outras

Outros Passivos Contigente§ 500.000
Suplementação orçamerÍária, com base
na re§êrva de conüoênÇra e outÍas

500.000

TOTÀL 2.O00.000 TOTAL 1.íro.ooo

I ) ), ) t ) ) ), ) r, i t | ) ), ) ) t ), t r, ), ) ) ) t ), ) ) ) ) ) ) / I ) ) t ) ) )



VARGEiT GRANDE (MAI
LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
I . METAS ANUAIS

2020

AMF - Oemonskâtivo 1 LRF art 40

ESPECTFTCAçÃO

Recêita Totâl

Rêceitas Primárias

Dês sâ Íotal

Oes âs Primáriás

Resultado Primário l r-

Resultado Nominâl

DÍvida Pública Consolidede

Divida Consolidada Ll uida

Fonte: IBGE/IMESC/ Relatórios da LRF

2020 2021

Velor Conentê (a) V.lôr ConstânlêValor Congtânl€
% PIB

(a/PlB)xlO0 V.lor Consnts (b) Vâlor ConBtants
% PIB

(b/ PIB) x í00 vãloÍ Correnlê (c)

182 349.631.00170275 ô87,14 í65.336.490,70 0, í8 178 789.471,53 173.666 315,24 0,18 187 728 945.11

169 530 187.18 186.907.031,36 181 551.268,93144 .672 352,77 0,18 178.006.696,53 172.905.97 0 .41 0,18

170.250.937,18 165.372 449,90 0,18 178 789 471 53 173.617.0't9,58 0,18 187.650 882,99 182273 805,72

181 554.155,40160.578.937,18 164.719.705,85 0,18 178.033.121,66 172.931.638,33 0,18 186.910.002,99

148 750,00) (47 353,08) Í0,00) (25.667.92) (0,00) (2.971,63) (2.886,47)l26 425,13')

299.303,35 323.757 .63 0,00 314.268,52 353.883,28 0,00 329.981,95 386 440,54

7.307 093,34 7 904.112,09 0,01 8 056 070,4'1 9434.431,980,01 7.672 444,01 8.639.589,72

6 285.s70,43 6.7S8.910,33 0,01 6 5S9 638,9s 7 .431.54A,94 001 6.929.620,90 L115.251.44

2022

R§1 o0

0 19

0,'19

19

0 19

0,00

0,00

001

0,01

% PIB
(c/PlB)x100

) ) )) r)), t )) ) ) ))) ) ) ) ) r) )) )) )) ) rt t )) ) )) r))) ) t)) )) ))



VARGEM GRANDE MA

LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

fl - AVALTAçÂO DO CUMPRTMENTO DAS METAS F|SCATS DO EXERC|CIO ANTERIOR

2020

AMF - Demonstrâtivo 2 LRF ai 40 2o inciso I

ESPECTFTCAçÃO

I - Râceitâ Totâl

ll - Recêitas Primáries

lll - Des â Tôtal

Varl ão

RS1 00

o/o (c/a)xí00

0 03

0,03

0

0,02s Primárias

V - Rêsultado Primário t- 0,01

Vl - Rêsultâdo Nôminel

Vll - Dívida Pública Consolidada

Vlll - Dívida Consolidada LI uida

ForÍei IBGÉ/IMESC/ Relatórios da LRF

) ) ) ) ) ) ), ) ) ) ) ), ) ) ) ) ) ) ), ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ), ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Metes Reallzadas
em 20í8

o/. PtB
Valor (c)=(b-a)

Mêta6 Prevlstas em
2014 "/"PtB

0.12 (22 .499 .230 ,43)124.054.§7,11 0,15 101.555.136,68

0.14 100.057.972,32 0,'t2 (22.081 394,79)122.139.367,11

0,13 (16.968.085,59)124 .O54 .§7 .1 1 0,15 107.086.281 .52

0.14 106.589.'190,23 0,12 (16.665.176,88)123.2U.§7,11

(1.115 000,00) (0,00) (6.531 .217,91) (0,01) (5.416.217 ,91)

0,015.701.016,26 0,01 5.701.016,26

6.627.749,06 0,01 6.627.749.06 0,01

0,0'l5.701.016,26 0,01 5.701.016,26



AMF - O.môcrhtvô 3

ESPÊC|FtCAçÁO

l-n

DM.b Públhá CôÀ.db.râ

ESPECTFICAçÃO

I-[

OM<h Êibli.5 Cô,slLt .b

VARGEM GRANDE MA
LEI DÊ DIRETRIZES ORçAMENÍÁRhS

ANEXO OE METAS FISCÀS
III . METAS FISCAS ATUAS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCICIOS AT,TTERIORES

2020

VAIORES A PRE9OS CORRENTES

V^LORES A PREçPS CONSTAIVTES

2417 2azt2018 20t9 2020 2tÁ

88.680.584,09 124643B71'l 162.1ê7.521 .12 §.n 170.275.@7.1A 5.00 17E.7E9.471.53 5,@ 147.72E.945,11

s 751.S.& 122.1§.§7.11 Í6145732t.12 3?.r9 169.530167.16 5.@ 178.ú6.896.53 5,@ 186.97.03t ,36

r 156_@í.6 167 660.E42.99124.@t.367.1 1 162.167 321 ,'12 §,T2 170.8.937,18 4,94 17E.734.721,04 zl§

9r 480.047.78 123254.§7 11 316 17a 63.121 .6A a_É 1€€.910.0@,9€161521321 12 16§ 57â 937 16 4,S

{4.72A. !€.EO) í .1 i5.CÍD.OOl í70 (I)o.(I)I Igl.A í4A.750.(D) ío.3 í26.ir25.13) í45-7E) (2.971,€3)

5.70101€,26 5 701016.26 245.G0.81 ls.@) 299.303.35 5.@ 3í2t.2€€.52 5.@ 329.S1,95

a.e7.7zp.(E 6.6?7.72s,(§ 6.5913€,51 5,@ 7.O7.8.34 5,@ 7_672_45.01 5,@ 8.6A.070.41

5 701.016.28 5.701.016 26 5 S6 067 07 m 6 245 370 43 5m 6.5@.63A.96 5.m 6 92e.620.S0

@

5,@

4,S

5.m

@

4,S

ml7 20zt2ota 2019 TN 2421

6.13.469,n 120.2P9.628.08 157.520.467.33 4.72 165 €6.480.70 5.@ 173.666.3r 5,24 5,m 102.349.@1 ,00

84.268.6€.1A 1 18_639.50! ,Er 156 €30 61 2.1 6 7.19 1€,44t2352.77 5.@ 172.905.S70,i11 5,@ 161 .551 .288.93

e 515193.aa 120.2p9324,04 157.520.(}7,33 30,z 185.372.212(),90 4,i8 173 617 0tS 5a 4,8 1A2.273.W.72

44.458.715.67 {,!o l8l 564 155.401 19_722 551 ,E3 156.@8.E6.33 31,05 1€4.719.706,85 4.86 1 72.9e! .€38,33

(4.í92.67.4O o.083.G0.@) 167 Br.ln í93.7à (47.353.6) (r.rl (6.67.g2) (45.7S) Q.W.1n

5.8@.196,24 5.914.804.37 246 4€1,35 (s4.s) 323.757,ô3 9.20 363.883,28 9,30 3AA.{40.54

6 823 267.66 I 4:!t 431.S6.87€.280.66 7 234.197.8S 5,ZA 7 ryl112,@ 9.20 4605& 72 9,O

5.8@.1SA.24 5914.a)4.37 6 226 1(ts.36 526 6.7É|a.9103 9m 7.431 .5/l8.94 9.30 a 1 15.251 ,{:t

Fmt rIEGEIMESq R.l.úriG rb LRF

t)))))) ))))) ) )t ))))) ))r))) ))))))))))r)))t) I )))) ))



VARGEM GRANDE MA
LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTÁRIAS

ANEXO OE METAS FISCAIS
IV - EVOLUçÁO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2020

AMF - Dêmonstrativo 4

PATRIMÔNIO LiQUIDO

Petrimônio/Ca ital

Resêrvâs

Rêsultado Acumulado

TAL

LRF aft 40 2o incisô lll R$1 00

Yo

10 o0

1 00

201ô20í8 oÁ 2017 o/c

100.00 13.561.228.4917.558.598.77 100,00 I 1.563.035,41

í00.00 11.563.036.ttí í00.00 í3.66í.228,49í7.558.598,77

REGIME PREVIDENCÉRIO

PATRMÔNIO L utDo

Patrimônio/Câ ital

Rêsêrvas

Rêsultado Acumulado

TOTAL

oÀ

#REF!

#REFI

2017 oÁ 2016201A

5.600.233,55 31,89

85.16 #REF!6.971.058.80 39,70 9.847.091,80

71.60 9.847.091.80 85.í6 #REFI12.571.252,35

Fonte: IBGE/IMESC/ Relâtórios da LRF

) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) )) )) ) t ) ) rr) )) ) ) )) ) I )) ) ) ))



VARGEM GRANDE MA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
v - oRTGEM E APLTCAçÃO DOS RECURSOS OBTTOOS COM A ALTENAçÃO DE ATTVOS

2020

AMF - Dêmonstrâtivo 5 LRF arl 40 2o lnciso lll
EI

RECEITA DE GAPITAL

Receita de Aliena dê Ativos

Alien o de Bêns Môveis

Alien o de Bens Imóveis

TOTAL

R$1 00

20't 620í8 2017

2018 2017
o

20'16

ÂPLICA DOS REGURSOS DAALIE DE ATIVOS

lnvêstimentos

!nvêrsÕes Financeiras

Amortiz o/Refinanciamento da Dívida

DESPESAS FINANCEIRAS DO RPPS

TOTAL

SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO lI t-[
Fonte: IBGgIMESC/ ReÍatôrio6 da LRF

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ) | ) ) ) ) ), ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) r', ) ) t ) ) t ), ) ) ) ) ) ) )



VARGEM GRANDE MA
LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
VI . RECEITAS E OESPESAS PREVIOENCIÁRIAS DO RPPS

2020

AMF - Demonstrativo 6 LRF art 4' inciso lV âlíneâ "â

RECEITAS
REALIZADAS

RECEITAS CON@NRENTES

Recêita de Contibu

Pêssoâl Civil

Pêssoal Militar

Outras Contribui es Previdenciárias

Co Previdenciária entre RGPS e RPPS

Receita Patrimoniel

Oulras rêceitas Correnles

RECEITAS OE CAPITAL lt

Alien de Bens

Outras Rec€itas de Ca ilal

REPA8SES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDO§ PELO RPP§

ContÍibu Pâlronal do ExeÍcício

Pessoâl Civil

Pessoal Militar

Contribu PatÍonal do Exercícios AnlerioÍes

Pessoal Civil

Pessoal Militaí

REPASSES PREVID, PARA COBERTURA DE DÉFICIT

OUTROS APORTES AO RPPS

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDEI{CúRIA§ +ll+lll+lV+

20í6 2017

6.72í .846,96 8,8'05.991 ,60 6.707.785,ô2

ô.721.846,96 7 .512.588.42 5.815.299.05

6.721.846,96 7.512.588.42 5.815.299,05

1.333.403.18 892.486,57

/r.i490.í 26,35 2.r5{0t4,06

4.490.126,36 2.154.O14.6

4.490.126.36 2.154.014,06

6.721.E t6,96 í3.336.1í7,96 E.861.799,68

R$1 00

20í 8

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

GERAL

Des s CoÍrenles

Des deC

PREVIDÊIICIA SOCI,AL

Pessoal Civil

Pêssoal Militar

Oulras Des CorÍentes

Previd de sent. RPPS e RGPS

Previd. de Pensão entre RPPS e RGPS

RESERVA DO RPPS

TOTAL DAS DESPESA§ PREVIDENCIÁRIAS

RESULTAOO

DISPONIBIUDADES FI

20í6 2017

6í9.757/.5 523.09í,32 583.411t,27

611 .487 ,45 519.891 .32 526.274,27

57.141 .002.270.O0 3.200,00

6.791.3t5,X2 E.0E3.E32,40 9.299.812,23

8.083.832,40 9.299.812.236.794.375,22

9.883.227.507.11+132,87 8.806.923,72

Í1.021-127.421Í602.28ti.71 I 1.725.151,U

í0.158.4í0,53 7.703.209,/t69.Eí7.09í,80

2018

Fonter Belâncetes do RPPS

o
DO RPPS

+ Vlll +



VARGEM GRANDE MA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE MÉÍAS FISCAIS
VII . ESTITIATNA E COÍíPEIIISAÇÃO DA RENÚNCI,A DE RECEITA

2020

AMF - DêmonêlÍativo 7 aÉ 40 tncRF

BENEFICú O
COMPENSAÇÂO

RENUNCUI DA RECEITA PREVISTA
TribütôrcônfibúÍ:tô 2i22m20 2021

Ií.)ri-

) )) ) ) )) ) ) ) ) ) ) tt ) ) ) )) ) ) )) )) ))) ) r) )) ) ) ) ) ) ) t )) )) ) )))



VARGEM GRANDE MA
LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
VIII . MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2020

LRF aÍt 40

EVENTO
Aumento rmanente e eôet tê

Aumênto ReÍêrentê a TransÍêrência Constitucionais
Aumento Referente a TransÍerência do FUNDEB

Saldo Finãl do Aumento Permanente de Receilá
Redu âo Pêrmanênte dê Dês a lt

M m Bruta t l+ll
Seldo Utilizado

lm acto dê Novas
M MLí uidâ dê Ex são de DOCC

R PREVI 2020

183.925 51

183.925,51
150.000,00

000 00

00

33.925 51

1

It -tv

, )) ) ) )) ) )) ) ) ) l) ) ))) ) r) ) ) )) )) ) ) ))) t ))) t ) )t) ))) t )r)



e-Dom DIARIO OFICIAT

Vargem Grande (MA), têrça-feira, 09 de jutho de 2019

I,EI N" 6í' Df, OI DE JI]LHO 2OT9

DtsNE soBRE AS DIRETRIZES PÀRA Á ELAB7RÀÇÃL, E EnECU(Ão nÁ LEI oR<'h|r\NrÁnt ptnt o sxencicto
FINANCETRo DE 2020, E DÁ ourt+s pRovrDÉNcIAS.

o PRTFEITO DO MUNICIPIO DE VARGEM GRÂNDE - MA FAZ SABE& no u§o dc suas atribuiges legais. quc a câmara
Municipal aprorou e eu sanciono e promulgo a eguinúg Lci:

orsroslçÕES PRELTMTNARES

Art. l' Ficarn estabclecidas, erll cuDrpÍrmento ao disposto no art. 165, § 2'da Constituição Federal, no art.4'da Lei Complementar n" l0l,
de 4 de maio de 2000 (Lei dc Responsóilidade Fiscal). as diretrizes para elúoraçâo da Lei O.çamentária do Mu cípio pala o exercicio
financeim de 2020, compreendordo:

Í - as prioridades e metas da administração pública Municipal:

ll - a esüuhtra e organização dos orçamentost

III - os recursos correspoodentes à dotações orçarnentáÍias destinadas ao Poder Legislatito, comprcendidas os cniditos adictooais,

IV as diretrizes gcrais para a claboraçâo e a cxecuçâo dos orçamentos do Municipio c suas alterações;

V as disposi$es sobre rec-eitas públicas municipais e altcraçôes na legislação tributáriB;

VI - as disposições relativas às despesas do Municipio com pessoal e cocargos sociars.

VII - as disposições hnais.

clpÍrur,o r

PRIORIDÀDES E METAS DA ÁDMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUMCIPAL

Art. 2' - As prioridades € metas da Administração Pública Municipal dcverão estar cn coÍformidade com aquelas especificadas no Plano

Plunanual 2018-2l12l, c suas alrcraçôes posteriorcs.

Art. 3'- As meks e prioridades para o exercicio financeiro de 2020 são as especillcadas no ANEXO PRIORIDADf,S E METAS, que

intcgra esta lei, as quais terâo precedência de Íocursos na Lci Orçamentária Anual (LOA), mas não se consütuem em limite á programaçâo

das dcspesas-

§ l'- As mgtas e prioridades constantes no Anoxo de quc trata este artigo possui caráter aperas indic8tivo c não normaÍilo, dclcndo servir

de refeéncia para o processo de planejamento municipal, podendo, a lei oÍçamentári0 anual atuali/áJas.

§ 2' - A Lei orçamentária lào consignará dotação para irvestimentos com duraçâo superior a urn exercicio financciro. desde quc nâo es§a
previsto no plano plúanual ou em lei que autorize a sua inclusào

§ 3" - Na elaboraçâo da proposta oÍçamenlária pam o exercicio financeim de 2020, scrá dada prioridado:

I - dcsenvohimento social: çalidade de Yida- equidade. justiça c gole4ao social:

II - desenvolvioento econôrnico c sustsntabilidade: competitividade e criação de oponunidadest

III - dcsenr.olvimcnto übano e rural: conectividade e superação das desiSualdades enlrc pessoas e regiôes;

IV - gcstão pública: inovação, cficiência- modcmüação o tecnologia a scn'iço do cidadão. e;

ê-Dom - Oiário Oficial, ano 03, dia 09 de,ulho de 2019 - Vargem Grândê (MA), têrça-feirâ, 09 dê julho de 2019



e-Dom DIARIO OFICIAT

DIsfrE soBRE AS DIRETRTZES PÁRA A ELÁBqRAçÃo n nxrcuçÃo DÁ LEI qRÇAMENL.ÁRrA pARÁ o exencÍcto
FtN.4NCEtRo DE 2020, t oÁ t-twms pnovrDÉNCtAs.

O PREFEITO DO MUNICÍP|O DE VÁRGEM GRANDE - MA FAZ SÀBf& no uso de suas arribuições legais. que a Câmara
Municipal aprorou e eu sanciono c promulgo a scguinte Leii

ursnosrçôEs PRELTMTNARES

Vargem Grande (MA), têrçâ-Íeira, 09 dê iulho de 2019

I-EI N" 650 DE OI DE JULEO 2OI9

Art' l" - Ficôm estabclocidas, em cumprimenlo m disposto no .rt. 165, § 2"da Consrituição Federal, no art. 4' da Lei Complementar no l0l,
de 4 de maio de 2000 (Lci de Responsabilidadc Fiscal). as dirctúes para elabor4ão da Lci Orçamcntária do Município para o cxercrcro
hnanceiro de 2020, compreendendo:

I - as prioridades e metas da admiristsação pública Municipal.

II - a estrutuÍa e orga[ização dos orçamentosi

Ill - os rccursos correspondentes às dotaç.ões orçüngntárias destiúadas ao Podcr Legislativo, comprcudidas os cÉditos adicronais,

IV as dirctrizes gcmis paÍa a elaboraçâo e a exccuçâo dos orçamentos do Municipio c suas altcrações;

V as disposi@s sobre rcclitas públicas nrutricipais c alteraçôcs na legislação tributríria;

VI - as disposições ,elaivas à dcspesas do Municipio com pcssoal e encagos sociais.

VII - as disposiges frnais.

CAPÍTULO I

PRIORIDADES E METAS DA ADMTN§TRÁÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Aí. 2" - As prioridades e metas da Ad$inistração Priblica Municipal dcverão cstat enr conformidadc com aquelas especificadas no Plano

Plurianual 20 I 8-202 I . e suas aitcrações postgriores.

Art.3" - As metas e prioridades para o exercicio hnanceiro dc 2020 são as cspecificadas no ANEXO PRIORIDADES E METAS, que

integra esta lei, as quás terâo precedàcia de recursos na Lei Orçamentária Alual (LOA). mas nâo se constitueo em limile á píogÍaúaçào

das dcspesas.

§ l" - As mctas e prioridades constaÍtes no Ancxo de quc tsata este artigo possui caráter apenas iÍdicativo c não normativo, devcndo servir
de rcfeÉncia para o processo de planejauento ounicipal. podendo. a lei orçamcnuária anual atraliáJas.

§ 2" - A L€i orçarnentária não consigrará dotação para invesúIentos com duraçâo superior a um exerçicio finarceiro. desde que não esteja
previsto no plano plurianual ou em lei quc autorizÊ a sua inclusão.

§ 3" - Na claboração da proposta orçáncenliáÍia para o exercicio financciro de 2020, scrá dada prioridadc:

I - dcsonvohimento social: qualidade de vid4 equidade. justiça c pÍoteção sociall

II - desenvolvimerto êconômico e sustentabilidade: oômpetitividade e criação de oportunidadcs:

III - desonvolvimonto urbano e ruml: conechvidade o superação das dcsigualdades enre pessoas e regiões:

lV gestâo pública: inovação- eficiência- modemizaçâo e teanologia â scÍiiço do cidadão, e;
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