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1
LEI MUNICIPAL Nº 023, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Munícipio de Porto Franco para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências.

CAPÍTULO l
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriénio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 33, inciso I da
Lei Orgânica do Município e do artigo 16 5, § 1° da Constituição Federal.
Art. 2º. O Plano Plurianual, principal instrumento de planejamento da administração pública estadual de médio prazo,
estabelece os programas e ações, alinhados aos eixos, diretrizes, objetivos e metas dos Poderes Executivo e Legislativo
para os próximos quatro anos.
Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:
I - Anexo I - Estimativa da Receita para o Quadriénio 2022-2025;
II - Anexo II - Programas Finalísticos e de Apoio às Políticas Públicas .
Art. 3º. O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos
objetivos estratégicos definidos para Quadriénio 2022/2025.
Art. 4°. Os programas, metas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis
orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.
Art. 5°. Para efeito desta Lei entende-se por:
I - Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à
concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:
a) Programa Finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade e destina-se a solução
ou atenuação de problemas da sociedade ou, ainda, ao aproveitamento de oportunidades;
b) Programa de Apoio às Políticas Públicas: aquele que abrange ações de natureza administrativa, coordenação,
supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas, colaborando para o alcance dos objetivos dos demais programas.
II - Ação: operação que contribui para atender ao objetivo de um programa;
III - Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
IV - Meta: a quantidade de produto que se deseja atingir em determinado horizonte temporal, expresso na unidade de
medida adotada.
Art. 6º Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não se constituem em limites à programação das
despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.
Art. 7º Somente poderão ser contratadas operações de crédito interno para o financiamento de ações orçamentárias
integrantes desta Lei.
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O Prefeito do Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e
PROMULGO a seguinte Lei:
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DA GESTÃO DO PLANO
Seção I
Aspectos Gerais
Art. 8° A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a
implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.
Art. 9º Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual 2022/2025.
Seção II
Das Revisões e Alterações do Plano
Art. 10 A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas, serão propostas
pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual, quando necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até o décimo
quinto dia útil do mês de outubro do exercício financeiro em execução.
§ 2º As alterações previstas no caput deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus créditos
adicionais, desde que mantenham a codificação e não modifiquem a finalidade da ação.
§ 3º A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de lei de c réditos especiais,
desde que a presente em anexo específico, as informações referentes às projeções plurianuais e aos atributos constantes
do Plano.
Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado, mediante decreto municipal a:
l - Alterar o órgão responsável por programas e ações;
II - Alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices;
III - alterar metas físicas;
IV - Adequar as metas físicas de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade
de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano
Plurianual.
Seção III
Da Participação Social

Art. 13. Ficam integrados ao Plano os Programas de Manutenção Administrativa, os Programas de Duração Continuada,
os Programas Especiais dos governos estaduais e federais e as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um
único exercício financeiro.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Franco (MA), aos 17 de dezembro de 2021, 200 da Independência e 133 da República.
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 024, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022 e dá
outras providencias.
O Prefeito do Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e
PROMULGO a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 12. O Poder Executivo Municipal promoverá a participação da sociedade na revisão, acompanhamento e avaliação
das ações do Plano de que trata esta Lei.
CAPÍTULOI
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, ao disposto na Lei Complementar
Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, e no art. 33, I, da Lei Orgânica do Município de Porto Franco, ficam estabelecidas
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, compreendendo:
I - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II - a estrutura e a organização do orçamento do Município;
III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, suas alterações e revisão do Plano Plurianual;
IV - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
VI - Disposições finais.
Parágrafo Único. Integram esta Lei os seguintes anexos:
- anexo I - de Metas Fiscais;
- anexo II - de Riscos Fiscais;
- anexo III - de Metas e Prioridades da administração pública municipal.
CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º. A administração, dentro de sua opção de inverter as prioridades e democratizar a gestão, estabelece para 2022,
por área, as diretrizes estratégicas, especificadas as estipulações contidas no Plano Plurianual vigente, que constituem
parte integrante desta lei.
Art. 3º. O detalhamento das prioridades do governo, apresentadas no artigo anterior, terão precedência na alocação de
recursos na Lei Orçamentária de 2022.
Art. 4º. A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2022, bem como a execução da respectiva Lei,
deverão ser compatíveis com as metas fiscais para o exercício de 2022 constantes no Anexo I de Metas Fiscais da
presente Lei.
Parágrafo Único - As metas fiscais poderão ser ajustadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2022, se verificadas, quando
da sua elaboração, alterações da conjuntura nacional e estadual e dos parâmetros macroeconômicos utilizados na
estimativa das receitas e despesas, do comportamento da execução do orçamento de 2021 e de modificações na
legislação que venham a afetar esses parâmetros.

Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos,
mensurado por indicadores a serem estabelecidos no Plano Plurianual;
II - Ação: menor nível de categoria de programação, sendo um instrumento necessário para alcançar o objetivo de um
programa, é classificada em:
a) Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações que se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da
ação de governo;
b) Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação
de governo;
c) Operação Especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta
um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; e
III - Unidade orçamentária: o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos
estes como os de maior nível da classificação institucional.
Art. 6º. As categorias de programação, de que trata esta Lei, serão identificados no projeto de Lei Orçamentária 2022, bem
como nos créditos adicionais, por programas e ações - atividades, projetos ou operações especiais.
Parágrafo único - A despesa será discriminada por Unidade Orçamentária, segundo a classificação funcional e a
programática, explicitando para cada projeto, atividade ou operação especial, respectivas metas e valores da despesa por
grupo e modalidade de aplicação.
Art. 7º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projeto
e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis
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CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
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Art. 13. Os orçamentos dos fundos compreenderão:
I - O Programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por natureza e pela nova classificação funcional,
apresentando sempre que possível, a despesa por função, programa, atividade e operação especial, de acordo com
definições da Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão, e da Portaria
Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001, atualizada pela Portaria nº. 325, de 22 de agosto de 2001, e pela Portaria
nº. 519, de 27 de novembro de 2001, todas do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e do Secretário
de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como com as especificações da Lei
Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
II - O demonstrativo da receita, por órgãos, de acordo com a fonte e a origem dos recursos (Tesouro Municipal, Operações
de Crédito, Transferências Federais, Transferências Estaduais, FUNDEB e Outras Fontes);
III - São vedados:
a. o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
b. a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
c. a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta;
d. a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação
dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159; a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde;
para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como
determinado respectivamente pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado, por Decreto Municipal, a incorporar na execução do orçamento, as eventuais
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pela realização da ação.
Art. 8º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção, o programa de governo, a unidade
e o órgão orçamentário, aos quais se vinculam.
Art. 9º. As metas físicas serão indicadas por ação no nível de projetos e atividades.
Art. 10. A execução orçamentária do orçamento fiscal e da seguridade social adotará procedimentos e parâmetros
contábeis padronizados que permitam melhor eficácia dos sistemas de acompanhamento e gestão orçamentária.
Art. 11. Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a aplicação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus
créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos, dos projetos, atividades e operações especiais e a
avaliação dos resultados dos programas de governo, podendo a alocação sofrer alterações visando equilíbrio entre
receitas e despesas (art. 4º, I, Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000).
Art. 12. Os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais compreenderão:
I - O programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por natureza e pela classificação funcional-programática de
cada órgão, apresentando a despesa por função, programa, atividades e operação especial, de acordo com as definições
de Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão, e da Portaria Interministerial
nº. 163, de 04 de maio de 2001, atualizada pela Portaria nº. 325, de 22 de agosto de 2001, e pela Portaria nº. 519, de 27
de novembro de 2001, todas do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e do Secretário de Orçamento
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como com as especificações da Lei Federal nº. 4.320,
de 17 de março de 1964;
II - O demonstrativo da receita, por órgãos, de acordo com a fonte e a origem dos recursos (Tesouro Municipal, Operações
de Crédito, Transferências Federais, Transferências Estaduais, FUNDEB, Recursos Próprios da Administração Indireta e
Outras Fontes).
III - São vedados:
a. o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
b. a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
c. a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta;
d. a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação
dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159; a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde;
para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como
determinado respectivamente pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º.
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modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da
despesa, por alterações na legislação federal, estadual e municipal.

Art. 15. O projeto de Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2022 será elaborado em observância às
diretrizes fixadas nesta lei, à legislação federal aplicável à matéria e, em especial, à Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março
de 1964, e à Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 16. A Lei Orçamentária Anual, que corresponde ao orçamento fiscal, abrangerá todas as receitas e despesas dos
Poderes Legislativo e Executivo, compreendendo este último, órgãos da administração direta, fundos, autarquia e
Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público:
I - O orçamento fiscal referente aos poderes do Município e seus órgãos;
II - Os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais;
III - Os orçamentos dos fundos municipais.
Art. 17. A Lei Orçamentária será apresentada com a forma e o detalhamento estabelecido na Lei Federal nº. 4.320, de 17
de março de 1964, e demais disposições legais sobre a matéria, adotando na sua estrutura a classificação da receita e da
despesa quanto a sua natureza e a classificação funcional da despesa orçamentária atualizadas, de acordo com as
disposições técnico-legais contidas na legislação em vigor.
Art. 18. A proposta orçamentária, a ser encaminhada pelo executivo à Câmara Municipal compor-se-á de:
I - Mensagem;
II - Projeto de Lei Orçamentária Anual, com a seguinte composição:
a. Texto da Lei;
b. Tabelas explicativas, a que se refere o inciso III do artigo 22 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
c. Demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes das isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira e tributária;
d. Relação de projetos e atividades constantes do projeto de Lei Orçamentária, com sua descrição e codificação,
detalhados no mínimo por categoria econômica, pelo grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação;
e. Anexo dispondo sobre as medidas de compensação a renúncias de receitas e ao aumento de despesas obrigatórias de
caráter continuado, de que trata o inciso II do artigo 5º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000;
f. Anexo com demonstrativo da compatibilidade da programação dos respectivos orçamentos com os objetivos e metas
constantes do documento de que trata o inciso II do artigo 2º desta Lei;
g. Reserva de contingência, estabelecida na forma desta Lei;
III - A classificação funcional-programática seguirá o disposto na Portaria nº. 42, do Ministério do Orçamento e Gestão, de
14/04/99.
§ 1º. Na indicação do grupo de despesa, a que se refere o caput deste artigo, será obedecida a seguinte classificação, de
acordo com a Portaria Interministerial nº. 163/01, da Secretaria do Tesouro Municipal e da Secretaria de Orçamento
Federal, e suas alterações:
a) Despesas Correntes:
I - Pessoal e encargos sociais (1)
II - Juros e encargos da dívida (2)
III - Outras despesas correntes (3)
b) Despesas de Capital
IV - Investimentos (4)
V - Inversões financeiras (5)
VI - Amortização da dívida (6)
§ 2º. A reserva de contingência, prevista no art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, será
identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza de despesa.
Art. 19. A mensagem que encaminhar a proposta orçamentária à Câmara Municipal, evidenciará a situação observada em
relação aos limites a que se referem o art. 19, inciso III e o art. 20, inciso III da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio
de 2000.
Art. 20. A proposta orçamentária do Poder Legislativo para 2022 será elaborada de acordo com os parâmetros e diretrizes
estabelecidas nesta Lei e em consonância com os limites fixados pela Emenda Constitucional Federal nº. 25, de 14 de
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CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, SUAS ALTERAÇÕES E
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

fevereiro de 2000, devendo ser encaminhada (prever uma data para o legislativo enviar seu planejamento à prefeitura). à
Secretaria (verificar na lei de estrutura quão a entidade responsável por receber e elaborar o planejamento).
§ 1º O Poder Legislativo terá uma dotação global, na Lei Orçamentária, que não poderá ultrapassar o percentual relativo
ao somatório da receita tributaria e das transferências previstas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, alterado
pelo art. 2º parágrafo II da emenda constitucional n.º 58 de 23 de setembro de 2009.
§ 2º A despesa autorizada para o Poder Legislativo no projeto de Lei Orçamentária 2022, a ser encaminhado à Câmara
Municipal, terá a sua execução condicionada ao valor da receita efetivamente arrecadada até o final do exercício de 2021,
conforme determina a Emenda Constitucional Federal nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000, a que se refere o caput.
Art. 21. O Orçamento do Município para o exercício de 2022 será elaborado visando garantir a gestão fiscal equilibrada
dos recursos públicos e a viabilização da capacidade própria de investimento.
Art. 22. No projeto de Lei Orçamentária anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes, estimados
para o exercício de 2022.
Art. 23. Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos.
Art. 24. Observando o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, é vedada a inclusão na
Lei Orçamentária e em créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e auxílios, ressalvados aquelas
destinadas a pessoas físicas e entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, nas áreas de
assistência social, saúde ou educação.
Parágrafo único - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, o repasse de dotações
orçamentárias seguirá, ainda, as normas fixadas pelo Poder Executivo para concessão dos benefícios previstos no caput.
Art. 25. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder
concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Parágrafo único - É vedada a transferência de recursos públicos a entidades privadas que estejam com prestação de
contas irregulares ou inadimplentes com o Município.
Art. 26. Na programação de investimentos, serão observados os seguintes princípios:
I - novos projetos somente serão incluídos na Lei Orçamentária depois de atendidos os em andamento, contempladas as
despesas de conservação do patrimônio público e assegurada a contrapartida de operações de crédito, conforme o que
determina o art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2002;
II - somente serão incluídos na Lei Orçamentária os investimentos para os quais as ações que assegurem sua
manutenção tenham sido previstas no Plano Plurianual em vigor para o exercício;
III - os investimentos deverão apresentar viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental.
Art. 27. O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir programação condicionada, constante de propostas de alterações no
Plano Plurianual (2022-2025), que tenha sido objeto de projetos de lei, bem como, as devidas correções estabelecidas na
revisão do Plano Plurianual.
Art. 28. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação de recursos na Lei Orçamentária e em
seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das
ações e a avaliação dos resultados dos programas do governo.
Art. 29. A Reserva de Contingência será fixada em valor equivalente a 1% (um por cento), da receita corrente liquida
estimada.
Art. 30. O Poder Executivo fica autorizado a promover, mediante decreto, realocação de recursos por meio de
transposição, remanejamento e transferência de recursos até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada.
Parágrafo Único - A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, dependerá da existência de recursos
disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa nos termos do artigo 43, da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, mediante decreto, as alterações do Quadro de Detalhamento de
Despesa - QDD, na funcional programática (função, subfunção, programa, ação), na natureza da despesa (categoria,
grupo, modalidade, elemento, desdobramento) e na fonte de recurso, para atender às necessidades de execução.
Parágrafo Único - As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais, integrarão os quadros de detalhamento de
despesa, os quais serão modificados independentemente de nova publicação.
Art. 32. No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e das movimentações financeiras,
a serem efetivadas nas hipóteses previstas no art. 9º e no inciso II, § 1º, do art. 31, da Lei Complementar Federal nº.
101/2000, esta limitação será aplicada aos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 1º. As limitações referidas no caput incidirão, prioritariamente, sobre os seguintes tipos de despesas:
I - despesas com serviços de consultoria;
II - despesas com diárias e passagens aéreas;
III - despesas com locação de mão de obra;
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IV - despesas com locação de veículos;
V - transferências a instituições privadas; e
VI - outras despesas de custeio, nos patamares sucessivos de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 15% (quinze
por cento), calculados sobre o montante atingido após a exclusão dos gastos relacionados nos incisos anteriores.
§ 2º. O repasse financeiro a que se refere o art. 168, da Constituição da República fica na limitação prevista no caput deste
artigo.
Art. 33. Os pagamentos devidos pelas Fazenda Pública Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim,
conforme determina o art. 100 da Constituição Federal.
Art. 34. A elaboração do Projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2022 deverão ser realizadas de modo
a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da
sociedade e todas as informações relativas a cada uma das etapas.

Art. 35. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como parâmetros na elaboração de suas propostas orçamentárias para
pessoal e encargos sociais, além dos ordenamentos observados os arts. 19, 20 e 71, Lei Complementar Federal nº.
101/2000, a despesa da folha de pagamento de junho de 2021, projetada para o exercício de 2022, incluindo os eventuais
acréscimos legais, inclusive alterações de planos de carreira e admissões para preenchimento de cargos.
Art. 36. A política de pessoal abrangendo servidores ativos e inativos do Município será objeto de negociação com órgãos
representativos da classe, formalizada através de atos e instrumentos normativos, próprios, nos termos da legislação
vigente.
Art. 37. O Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando à revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano
de cargos, carreiras e salários, de forma a:
I - criação de concursos públicos;
II - criação da avaliação do potencial de desempenho;
III - alteração e manutenção do novo plano de cargos e salários;
IV - implantação e manutenção da Escola de governo e ações de capacitação profissional;
V - implantação do programa de atenção à saúde do trabalhador; e
VI - criação do Programa de Readaptação ao Trabalho.
Parágrafo Único - O(s) Projeto(s) de Lei(s) dispostos no caput deste artigo, somente poderá ser apresentado ao Legislativo
quando observados os artigos 16, 17, 19, 20 e 22 da Lei Complementar Federal n°. 101/2000 e tendo em anexo ao projeto
a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, com memória de cálculo pormenorizada de efeitos sobre a remuneração
total, congruente à margem de expansão com gasto de pessoal disponível no mês de referência.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 38. As Alterações na legislação tributária municipal terão os seguintes objetivos:
I - combater a sonegação e a elisão fiscal;
II - combater as iniciativas de favorecimentos fiscais, sem correspondentes contrapartidas;
III - incorporar na legislação o uso de tecnologias da informação como instrumento fiscal.
Art. 39. Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações na área da administração
tributária, observadas, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:
I - Criação do Plano Diretor;
II - Criação da Planta Genérica de Valores do Município;
III - revisão da Legislação sobre o Imposto Predial Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de
pagamento, remissões ou compensações, descontos e isenções;
IV - revisão e atualização da legislação sobre taxas de prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços
especificados e divisíveis colocados à disposição da população;
V - criação de legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
VI - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
VII - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de direitos reais
sobre imóveis;
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VIII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativo;
IX - Revisão e atualização das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;
X - Criação de legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo do Município;
XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações das normas estaduais e federais; e
XII - modernização dos procedimentos de administração tributária, especialmente quando ao uso dos recursos de
informática;
XIII - revisão da legislação de uso e ocupação de solo;
XIV - adequação do município, na medida do possível, as normas do Estatuto da Cidade;
Parágrafo único - Considerando o disposto no art. 11 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000,
deverão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência
constitucional do Município.
Art. 40. Qualquer medida que vise a promover renúncia fiscal deverá atender ao disposto no artigo 14 da Lei
Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente poderá ser implementada após a efetivação das mediadas
compensatórias.
Parágrafo Único - A iniciativa parlamentar sobre projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos dos
quais não decorra renúncia de receita.
Art. 41. Na estimativa das receitas constante do projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das
propostas de alterações na legislação tributária.
Art. 42. Na aplicação da lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira
deverá observar a devida anulação de despesas em valor equivalente, caso produza a impacto financeiro no mesmo
exercício, respeitadas as disposições do artigo 14 da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 43. Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 167, inciso IV, da Constituição
Federal e do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, a qualquer tempo, ser realocados
entre as unidades orçamentárias responsáveis por sua execução.
Art. 44. As Unidades Orçamentárias deverão, sistematicamente, proceder à avaliação dos resultados dos programas com
recursos orçamentários e financeiros aplicados, que estejam sob sua responsabilidade.
Art. 45. Para fins de apuração da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, para fazer frente ao pagamento das
despesas compromissadas, decorrentes de obrigações contraídas no exercício, considera-se:
I - a obrigação contraída no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;
II - a despesa compromissada apenas o montante cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o
cronograma de pagamento.
Art. 46. Caso o projeto de Lei Orçamentária de 2022, enviado à Câmara Municipal não seja devolvido ao Executivo para
sanção até 31 de dezembro de 2022, a programação dele constante, poderá ser executada em cada mês, até o limite de
1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta orçamentária remetida à Câmara Municipal.
Parágrafo Único - Não se incluem no limite previsto neste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as
dotações para atender despesas com:
I - pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - serviço da dívida;
IV - serviço de limpeza pública;
V - pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde, educação e assistência social;
VI - categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou de transferência da União e
do Estado;
VII - categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação àqueles recursos
previstos no inciso anterior deste parágrafo;
VIII - calamidade pública;
IX - Emergência em saúde pública decorrente da infecção de Covid-19;
Art. 47. O Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma anual de desembolso
mensal, nos termos do art. 8º. da Lei Complementar nº. 101/2000, por grupo de despesa, bem como as metas bimestrais
de arrecadação, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual.
Art. 48. A Lei Orçamentária poderá autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de excesso de
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arrecadação de receitas especificas e vinculadas à determinada finalidade, desde que seja demonstrado não ter orçado na
época vinculada à determinada finalidade, e que tenha ocorrido efetivamente os ingressos da referida receita, em
cumprimento ao parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº. 101, de 2000.
Art. 49. Entende-se, para efeito do § 3º, do art. 16 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, como despesas
irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal
8.666, de 1993.
Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário.
Porto Franco (MA), aos 17 de dezembro de 2021, 200 da Independência e 133 da República.

Dispõe sobre a autorização legislativa para a aquisição de imóvel, bem como autorização de doação do referido imóvel à
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para Construção da Sede Própria na Comarca e dá outras providências
legais.
O Prefeito do Município de Porto Franco, Estado do Maranhão, DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e
PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo AUTORIZADO a adquirir o imóvel correspondente a um terreno localizado na Travessa Boa
Vista, s/nº, centro, nesta cidade, com área de 400 m2, o qual tem as seguintes divisas: partindo da Travessa Boa Vista,
limitando-se a Oeste com Magnólia Gomes Miranda, medindo 20,00 metros; ao Norte com Cineide Miranda Sampaio,
medindo 20,00 metros; a Sul com a Travessa Boa Vista, medindo 20,00 metros, encontrando o ponto de partida,
totalizando uma área de 400,00 m2 e perímetro de 80,00 metros; imóvel a ser desmembrado da área constante da
matrícula 4.400, ficha 001, do livro Registro Geral 2A -Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Porto
Franco/MA.
Parágrafo Único - O imóvel referido no caput deste artigo é o descrito no anexo Laudo de Avaliação, que fica fazendo parte
integrante e inseparável desta lei, cuja avaliação monta o valor médio na quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais), sendo de propriedade de CINEIDE MIRANDA SAMPAIO.
Art. 2.º - A compra e venda entre o município e a proprietária do imóvel realizar-se-á de forma imediata, com pagamento
logo após a Outorga da Escritura, considerando-se o negócio jurídico, perfeito e acabado com a assinatura da escritura
pública e o registro imobiliário respectivo, que deve contemplar as cláusulas da irrevogabilidade e irretratabilidade,
tornando-se o município o proprietário do bem, sem quaisquer restrições.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal AUTORIZADO a doar à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, o imóvel
descrito no artigo primeiro, conforme memorial anexo, cuja destinação é a construção de sede própria da Defensoria
Pública Estadual nesta Comarca.
Art. 4º - O imóvel objeto da presente Lei, revertera- ao domínio do Município, por anulação pura e simples do
documento/escritura de doação, no caso de não ser utilizado de acordo com a destinação e finalidade constante da
presente Lei e no caso a Defensoria Pública do Estado do Maranhão não iniciar as obras do referido projeto no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da outorga da Escritura Pública.
Art. 5º - As despesas destinadas à aquisição do imóvel especificado, correrão à conta do “ÓRGÃO 16 - SEC. MUN.
INFRAESTRURA E MOBILIDADE URBANA. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 00 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA- ação: 04.22.1390.1010.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. NATUREZA DA DESPESA 4.4.90.61.
DESCRIÇÃO: Aquisição de Imóveis.
Art. 6º - As despesas pela execução da presente Lei, inclusive da lavratura da Escritura Pública de Doação e posterior
registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, correrão por conta do município doador.
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Franco (MA), aos 15 de dezembro de 2021, 199º da Independência e 132º da
República.
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
Prefeito Municipal
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