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Lei nO 343/2015, de 19 de outubro de 2015.

Dispoe sobre as diretrizes para a
elaborac;ao da Lei orc;amentaria de 2016
e da outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do Maranhao, no
uso de suas atribuic;oes legais:

Fac;o saber a todos os seus habitantes que a Camara Municipal
de Pastos Bons, aprovou e eu sanciono a seguinte lei,

DISPOSI~OES PRELIMINARES

Art. 1° - Sao estabelecidas, em cumprimento ao disposto no
art. 165, § 2°, da constituic;ao Federal, na Lei organica do
Municipi0 de Pastos Bons e na Lei complementar nO 101, de 05 de
maio de 2000, as diretrizes orc;amentarias do Municipio para 2016,
compreendendo:

I as metas e prioridades da Administrac;ao publica
Municipal;

II - a estrutura e organizac;ao dos orc;amentos;
III - as diretrizes gerais para a elaborac;ao e execuc;ao dos

orc;amentos do Municipio e suas alterac;oes;
IV - as disposic;oes relativas as despesas do Municipio com

pessoal e encargos sociais;
V - as disposic;6es sobre alterac;6es na legislac;ao tributaria

municipal; e
VI - as disposic;6es gerais.
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Art.
Federal nO

2° Em cumprimento ao disposto na Lei complementar
101, de 4 de maio de 2000, integram esta lei 0 seguinte

anexo:
I - de Metas Fiscais e prioridades;
II - de Riscos Fiscais;

CAPITULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRA~O PUBLICA MUNICIPAL

Art. 3° - A programa~ao contida na Lei or~amentaria anual
para 0 exercicio de 2016,devera ser compativel com as prioridades,
objetivos e metas estabelecidas nesta Lei.

§ 1° Sera garantida a destina~ao de dota~ao or~amentaria para
oferta de programas publicos de atendimento a infancia e ao
adolescente no munlClplO, conforme disposto no art. 227 da
constitui~ao Federal e no art. 4° da Lei Federal nO 8.069, de 13
de julho de 1990 e suas altera~6es Estatuto da crian~a e do
Adolescente.

§ 2° As metas e prioridades a serem incluidas no projeto de
Lei or~amentaria para 2016 deverao estar compativei s com 0 plano
plurianual e com a presente Lei para 0 periodo de sua vigencia.

§ 3° A elabora~ao do or~amento do Municipio para 0
exercicio de 2016, reger-se-a, pelos principios constitucionais,
pelas normas complementares e pelas diretrizes fixadas nesta Lei.

CAPITULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZA~AO DOS OR~MENTOS

Art. 4° - 0 projeto de Lei or~amentaria para 0 exercicio de
2016 sera elaborado em observancia a legisla~ao aplicavel a
materia, as diretrizes fixadas nesta lei, e em especial, ao
equilibrio entre as receitas e despesas.
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Art. 5° Os Or~amentos Fiscais e da seguridade Social
discriminarao as despesas por unidade or~amentaria, detalhada por
categoria de programa~ao em seu menor nivel, com suas respectivas
dota~6es, especificando a esfera or~amentaria, 0 grupo de natureza
de despesa, a modalidade de aplica~ao, 0 identificador de uso, 0
grupo de fontes de recursos e a fonte de recursos.

CAPITULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELEBORA~AO E EXECU~AO DOS OR~AMENTOS DO

MUNICIPIO E SUAS ALTERA~OES

Art. 6° - A elabora~ao do projeto de Lei orc;:amentaria para
2016, a aprovac;:aoe a execuc;:aoda respectiva lei deverao ser
realizadas de modo a evidenciar a transferencia da gestao fiscal,
observando-se 0 principio da publicidade e permitindo-se 0 amplo
acesso a todas as informa~6es relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 7° - AS receitas e despesas serao or~adas, tendo como
base a projec;:ao dos valores vigentes nos orc;:amentos de cada
unidade or~amentaria.

Art. 8° E vedada a destinac;:ao de recursos a entidade
privada a titulo de contribuic;:aocorrente, ressalvada a autorizada
por lei especifica ou destinada a entidade sem fins lucrativos
selecionada para execu~ao, em parceria com a administra~ao publica
municipal, de programas e ac;:6esque contribuam diretamente para 0
alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano
plurianual.

Art. go - 0 projeto de Lei orc;:amentaria para 2016 contera
dispositivo autorizat6rios para:

I - realiza~ao de operac;:6esde credito por antecipac;:aode
receita;

~Gaspar
Prefeita Municipal
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II - abertura de creditos suplementares nos termos do art. 42
da Lei 4.320, de 17 de mar(o de 1964.

§ 1° - Os creditos or(amentarios serao suplementados ao longo
do exercicio na forma que dispuser a Lei Or(amentaria;

§ 2° - Os creditos adicionais suplementares autorizados serao
utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e
Executivo.

§ 3° - 0 Executivo Municipal podera ajustar por decreta 0

Or(amento e seus creditos Adicionais em atendimento as altera(oes
processadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no decorrer
do exercicio.

§4° - As fonte de recursos, as modalidades de aplica(ao, os
grupos de natureza de despesa, os identificadores de uso e de
resultado primario, aprovados na Lei de Or(amento e em seus
creditos adicionais, poderao ser alterados, incluidos ou excluidos
justificadamente, para atender as necessidades de execu(ao.

Art. 10° Para fins de consolida(ao do projeto de Lei
or(amentaria do Municipio de Pastos Bons, 0 Poder Legislativo
devera entregar ao Poder Executivo Municipal sua proposta
or(amentaria ate 0 dia 31 de agosto de 2015, observada os
parametros e diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Art. 11° - A fixa(ao das despesas observara os limites de que
trata os artigos 212 da Constitui(ao Federal e 38 do Ato das
oisposi(oes constitucionais Transit6rias da constitui(ao Federal.

Art. 12° o total das despesas do Poder Legislativo
Municipal, incluidos os subsidios dos vereadores e excluidos os
gastos com inativos, fica garanti do para efeito de repasse no
percentual de 7% Csete por cento) relativo ao somat6rio da Receita
Tributaria e das Transferencias previstas no § 5° do art. 153 e
nos arts. 158 e 159 efetivamente realizadas no exercicio 2015,
conforme disp6e 0 art. 29-A da constitui(ao Federal.

4 I
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Art. 13° - 0 recurso destinado ao Poder Legislativo, ser-lhe-
a entregue ate 0 dia 20 do mes corrente.

Art. 14° - Os programas de GOVERNO serao executados com
recursos oriundos de renda local, transferencias intra-
governamentais instituidas por lei e convenio firmado com os
Governos Federais, Estaduais e demais Municipios da Federa~ao.

CAPITULO IV
DAS DISPOSI~OES RELATIVAS AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAlS

Art. 15° - A remunera~ao dos servidores municipai5 quando
corrigida, respeitara os seguintes principios:

I - observa~ao da Isonomia de vencimentos;
II - Equilibrio remuneratorio.

Art. 16° - A admissao de pessoal a qualquer titulo no ambito
da administra~ao Municipal, sera precedida de concurso publico,
excluidos os de cargo de confian~a ou ainda os contratados por
imperiosa necessidade, mas desde que por prazo determinado.

CAPITULO V
DAS DISPOSI~OES GERAIS

Art. 17° - Ate 30 (trinta) dias apos a publica~ao da Lei
or~amentaria Anual, 0 executive devera fixar a programa~ao
financeira e 0 cronograma de execu~ao mensal de desembolso, com 0
objetivo de compatibilizar a realiza~ao de despesa ao efetivo
ingresso das receitas municipais.
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Art. 18° Sao vedados quai squer procedi mentes pelos
ordenadores de despesa que viabi1izem a execu~ao de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dota~ao or~amentaria.

paragrafo unico - A contabilidade registrara os atos e fates
re1ativos a gestao or~amentari o-financei ro efetivamente ocorri do,
sem prejuizo das responsabilidades e providencias derivadas da
inobservancia do caput deste artigo.

Art. 19° - Fica 0 poder Executivo autorizado a observar a
exigencia de apresenta~ao e demonstrativo de execu~ao or~amentaria
e cronograma fisico e de desembolso financeiro seguindo as mesmas
datas preconizadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo 0
responsavel 0 Chefe do poder Executivo ou a quem 0 mesmo delegar.

Art. 20° Esta Lei entrara em vigor na data de sua
publica~ao, revogadas as disposi~6es em contrario.

Gabinete da prefeita Municipal de Pastos Bons (MA) , em 19 de
outubro de 2015.

Yh~CM.-.e ~ & ~ ~
Iriane Gon~alo de Sousa Gaspar

prefeita Municipal
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ANEXO I
LEI DE DIRETRIZES OR~AMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
EXERCfcIO 2016

RECEITAS

ESPECIFICACAo
Parametro PREVISAO - R$ milhares

2015 2016 2017 2018
RECEITAS CORRENTES 42.490 44.260 46.467 48.786
Receita Tributaria 1123 1180 1237 1297
Impostos 676 716 751 788
Taxas 17 17 17 17
Contribui980 Melhoria 430 447 469 492
Receita Patrimonial 96 99 103 108
Receita de Servic;os 10 10 10 10
Transferencias Correntes 41.261 42.971 45.117 47.371
Transf. 41.243 42.953 45.099 47.353Intergovernamentais
Transf. Uniao 23.889 24.844 26.086 27.390

Transf. Estado 5.339 5.614 5.894 6.188
Transf.

12.012 12.492 13.116 13.771
Multigovernamentais
Transf. Convenios 3 3 3 3
Outras Rec. Correntes 18 18 18 18
RECEITA DE CAPITAL 18.072 18.794 19.733 20.719
Transf. Uniao 12.072 12.554 13.181 13.840

Transf. Convenios 6.000 6.240 6.552 6.879
DedUt;iio Receita 3.247 3.376 3.544 3.721
Corrente
TOTAL 57.315 59.678 62.656 65.784
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LEI DE DIRETRIZES OR~AMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

EXERCfcIO 2016
DESPESAS

Parametro previsao-R$ milCATEGORIA ECONOMICA E GRUPOS
DE NATUREZA DE DESPESA 2015 2016 2017 2018

DESPESAS CORRENTES 41.292 42.942 45.088 47.341
Pessoal e Encargos Sociais 21.144 21.989 23.088 24.242
Juros e Encargos da Divida 20 20 21 22
Outras Despesas Correntes 20.128 20.933 21.979 23.077
DESPESA DE CAPITAL 15.642 16.340 17.153 18.008
Investimentos 15.642 16.267 17.080 17.934
Invers6es Financeiras 0 0 0 0
Amortizarao Financeira 0 73 73 74
RESERVA DE CONTINGENCIA 381 396 415 435
TOTAL 57.315 59.678 62.656 65.784

t01~ ~ cU~~
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ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS I 2016

RISCOS FISCAIS

I RISCOS FISCAIS - R$ mil % PROVIDENCIAS - R$ mil
I

DISCRIMINA{7AO DISCRIMINA{7AOVALOR VALOR
Aumento de Sahirio 1.480 7 Abertura de creditos adicionais 5.731

Despesas oryada a menor 5.731 10 A partir do cancelamento de dotayao 1.480
de despesas discriciomirias

I

TOTAL 7.211 TOTAL 7.211

~~ ~ cRJ.~6'~
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LEI DE DIRETRIZE5 OR~AMENTARIA5
ANEXO DE PRIORIDADE5

EXERCicIO 2016

EDUCA~AO E LAZER
• Apoi0 ao desenvolvimento de atividades folc16ricas;
• A(OeS do programa 5alario Educa(ao;
• A(OeS do programa de Educa(ao de jovens e adultos;
• A(OeS do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE;
• A(OeS do programa Transporte Escolar;
• A(OeS do programa Merenda Esco1ar;
• A(OeS do programa Brasil Alfabetizado;
• constru(ao e recupera(ao de unidades escolares;
• Aquisi(ao de equipamentos para escolas;
• Manuten(ao e Funcionamento dos conse1hos de Educa(ao;
• Apoio ao desenvolvimento do desporto e lazer;
• constru(ao e recupera(ao de complexo Esportivo;
• constru(ao e recupera(ao de unidades Escolares;
• Aquisi(ao de veiculos para 0 Transporte Escolar;
• Aquisi(ao de fardamentos escolares;
• Treinamento e aperfei(oamento de pessoal;

INFRA-E5TRUTURA
• constru(ao, reforma e amplia(ao de Predios publicos;
• constru(ao, reforma e amplia(ao de cemiterio Publico;
• Abertura de ruas e avenidas;
• constru(ao e recupera(ao de ruas, parques e jardins;
• Ampl ia(ao e manuten(ao do 5istema de r1umina(ao

publica;
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• constru~ao de cal~adas, sarjetas e meio fio;
• constru~ao e Recupera~ao de Mercado Publico;
• servi~os de Limpeza de logradouros publicos;
• constru~ao de Casas populares;
• constru~ao e recupera~ao de estradas, boeiros e pontes;

SAUDE E SANEAMENTO
• constru~ao e recupera~ao de Postos Medicos e Hospitais;
• Manuten~ao e Funcionamento de Postos e Hospitais;
• constru~ao e recupera~ao de Sistema de Abastecimento de

Agua (po~os Artesianos);
• constru~ao e recupera~ao de chafariz, esgoto e fossa;
• Manuten~ao das atividades de vigilancia sanitaria;
• Manuten~ao das atividades de vigi1ancia epidemi0logica

ambiental;
• Manuten~ao da campanha de vacina~ao ao idoso;
• Manuten~ao das atividades do PAB;
• Manuten~ao das atividades do PACS;
• Manuten~ao das atividades Hospitalares;
• Manuten~ao das atividades do ECD;
• Manuten~ao das atividades do PSF;
• Manuten~ao das atividades da Farmacia Basica;
• Manuten~ao do programa de combate as carencias

nutricionais;
• Manuten~ao e Funcionamento dos conselhos de saude;
• Aquisi~ao de unidade Movel de saude;
• constru~ao e recupera~ao de modulos sanitarios

domiciliares;
• constru~ao,

barragens;
recupera~ao e amplia~ao de a~udes e
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ASSISTENCIA SOCIAL
• Manuten<;:aoe Funci onamento do CRAS;
• Manuten<;:aoe Funci onamento do PROJOVEM;
• Manuten<;:aoe Funci onamento do CREAS;
• Assistencia ao

Descentralizada.
• Manuten<;:aoe funcionamento dos conselhos de Assistencia

social e Tutelar;

equilibrio do f:ndice de Gestao

• constru<;:ao e Manuten<;:ao do Centro de atendimento ao
Idoso;

• constru<;:ao e Manuten<;:ao do Centro de atendimento ao
deficiente fisico;

• constru<;:ao e Manuten<;:ao do Centro de Atendimento a
crian<;:ae ao Adolescente;

• Aquisi<;:aode fardamentos escolares;
• Treinamento e aperfei<;:oamento de pessoal;

AGRICULTURA
• Mecaniza<;:aode areas de pequenos agricultores;
• constru<;:ao recupera<;:ao e amplia<;:aode mercados, feiras

e matadouros;
• Manuten<;:ao e Funcionamento de programa de Distribui<;:ao

de sementes e Mudas de plantas;
• constru<;:ao e recupera<;:ao de sistema de irriga<;:ao a

pequenos produtores;
<Q)~ ~ &..t ~ 6~

Iriane Gon<;:alode Sousa Gaspar
prefeita Municipal
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D.O. PUBLICA<;OES DE TERCEIROS

ASSINATURA: 26/10/2015. ASSINATURAS: MIGUEL HAICKEL
FILHO - Gestor do Contrato, CARLOS ALBERTO MARTINS DE
SOUSA -Diretor Geral e empresaM. L. Empreendimentos Ltcla-ME, CNPJ
n°14.385.70&lOOOl-12-CONfRATADASOOLuiSIMA,5denovembrode2015.
LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO -Procurador - Geral.

LEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

LEI N° 343/2015, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015. Dispoe sobre as
diretrizes para a elaborac;ao da Lei Orc;amentaria de 2016 e da outras
providencias. A Prefeita Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuic;oes legais: Fac;o saber a todos os seus habitantes
que a Camara Municipal de Pastos Bons, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: DISPOSI<;:OES PRELIMINARES: Art. 1° - Sao
estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da Cons-
tituic;ao Federal, na Lei Organica do Municipio de Pastos Bons e na Lei
Complementar n° 101, de 5 de maio de 2000, as diretrizes orc;amenta-
rias do Municipio para 2016, compreendendo: I - as metas e priorida-
des da Administrac;ao Publica Municipal; II - a estrutura e organizac;ao
dos orc;amentos; III - as diretrizes gerais para a elaborac;ao e execuc;ao
dos orc;amentos do Municipio e suas alterac;oes; IV - as disposic;oes
relativas as despesas do Municipio com pessoal e encargos sociais; V
- as disposic;oes sobre alterac;oes na legislac;ao tributaria municipal; e VI
- as disposic;oes gerais. Art. 2" - Em cumprimento ao disposto na Lei
Complementar Federal nO101, de 4 de maio de 2000, integram esta lei
o seguinte anexo: I - de Metas Fiscais e prioridades; II - de Riscos
Fiscais; CAPITULO I. DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMI-
~STRA<;:AO PimLICA MUNICIPAL. Art. 3° - A Programac;ao con-
tida na Lei Orc;amentaria anual para 0 exercicio de 2016,deveni ser
compativel com as prioridades, objetivos e metas estabelecidas nesta
Lei. § 1°Sera garantida a destinac;ao de dotac;ao orc;amentaria para oferta
de programas publicos de atendimento a inflincia e ao adolescente no
municipio, conforme disposto no art. 227 da Constituic;ao Federal e no
ali. 4° da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alterac;oes
- Estatuto da Crianc;a e do Adolescente. § 2° As metas e prioridades a
serem incluidas no Projeto de Lei Orc;amentaria para 2016 deverao
estar compativeis com 0 Plano Plurianual e com a presente Lei para 0

periodo de sua vigencia. § 3° - A elaborac;ao do Orc;amento do Munici-
pio para 0 exercicio de 2016, reger-se-a, pelos principios Constitucio-
nais, pelas nonnas complementares e pelas diretrizes fixadas nesta Lei.
CAPITULO II. DA ESTRUTURA E ORGANIZA<;:AO DOS OR-
<;:AMENTOS. Art. 4° -0 Projeto de Lei Orc;amentaria para 0 exercicio
de 2016 sera elaborado em observancia a legislac;ao aplicavel a materia,
as diretrizes fixadas nesta lei, e em especial, ao equilibrio entre as
receitas e despesas. Art. 5° - Os Orc;amentos Fiscais e da Seguridade
Social discriminarao as despesas por unidade orc;amentaria, detalhada
por categoria de programac;ao em seu menor nivel, com suas respecti-
vas dotac;oes, especificando a esfera orc;amentaria, 0 grupo de natureza
de despesa, a modalidade de aplicac;ao, 0 identificador de uso, 0 grupo
de fontes de recufsos e a fonte de recursos. CAPiTULO III. DAS
DmETRIZES GERAIS PARA ELEBORA<;:AO E EXECU<;:AO DOS
OR<;:AMENTOS DO MUNICiPIO E SUAS ALTERA<;:OES. Art.
6° - A elaborac;ao do Projeto de Lei On;:amentaria para 2016, a aprova-
c;ao e a execuc;ao da respectiva Lei deverao ser realizadas de modo a
evidenciar a transferencia da gestiio fiscal, observando-se 0 principio
da publicidade e permitindo-se 0 amplo acesso a todas as informac;oes
relativas a cada uma dessas etapas. Art. 7° - As receitas e despesas
serao orc;adas, tendo como base a projec;ao dos valores vigentes nos
orc;amentos de cada Unidade Orc;amentaria. Art. 8° - E vedada a
destinac;ao de recursos a enticlade privada a titulo de contribuic;ao cor-
rente, ressalvada a autorizada por Lei especifica ou destinada a entida-

de sem fins lucrativos selecionada para execuc;ao, em parceria com a
administrac;ao publica municipal, de programas e ac;oes que contribuam
diretamente para 0 alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no
plano plurianual. Art. 9° - 0 Projeto de Lei Orc;amentaria para 2016
contera dispositivo autorizat6rios para: 1- realizac;ao de operac;oes de
credito por antecipac;ao de receita; II - abertura de creditos suplemen-
tares nos termos do art. 42 da Lei 4.320, de 17 de marc;o de 1964. § 1°
- Os creditos orc;amentarios serao suplementados ao longo do exercicio
na forma que dispuser a Lei Orc;amentaria; § 2° - Os ereditos adieionais
suplementares autorizados serao utilizados proporcionalmente pelos
Poderes Legislativo e Exeeutivo. § 3° - 0 Executivo Municipal podera
ajustar por decreta 0 Orc;amento e seus Creditos Adicionais em atendi-
mento as alterac;oes processadas pela Secretaria do Tesouro Nacional-
STN, no decorrer do exercicio. §4° - As fonte de recursos, as modalida-
des de aplicac;ao, os grupos de natureza de des pes a, os identificadores
de usa e de resultado primario, aprovados na Lei de Orc;amento e em
seus creditos adieionais, poderao ser alterados, incluidos ou excluidos
justifieadamente, para atender as necessidades de execuc;ao. Art. 10° -
Para fms de consolidac;ao do Projeto de Lei Orc;amentaria do Munici-
pio de Pastos Bons, 0 Poder Legislativo devera entregar ao Poder
Executivo Municipal sua proposta orc;amentaria ate 0 dia 31 de agosto
de 2015, observada os parametros e diretrizes estabelecidas nesta Lei.
Art. 11° - A fixac;iio das despesas observara os limites de que trata os
artigos 212 da Constituic;ao Federal e 38 do Ato das Disposic;oes Cons-
titucionais Transit6rias da Constituic;ao Fedcral. Art. 12° - 0 total das
despesas do Poder Legislativo Municipal, incluidos os subsidios dos
Vereadores e excluidos os gastos com inativos, fica garantido para cfei-
to de repasse no percentual de 7% (sete por cento) relativo ao somat6rio
da Receita Tributaria e das Transferencias previstas no § 5° do art. 153
e nos arts. 158 e 159 efetivamente realizaclas no exercicio 2015, confor-
me dispoe 0 art. 29-A da Constituic;ao Federal. Art. 13° - 0 reeurso
destinado ao Poder Legislativo, ser-lhe- a entregue ate 0 dia20 do mes
corrente. Art. 14° - Os programas de Govemo serao executados com
recursos oriundos de renda local, transferencias intra-govemamentais
instituidas por lei e eonvenio firrnado com os Govemos Federais, Esta-
duais e demais Municipios da Federac;ao. CAPiTULO IV. DAS DIS-
POSI<;:OES RELATIVAS As DESPESAS COM PESSOAL E EN-
CARGOS SOCWS. Art. 15° - A remunerac;ao dos servidores munici-
pais quando corrigida, respeitara os seguintes principios: I - Observa-
c;aoda Isonornia de Vencimentos; II - Equilibrio remunerat6rio. Art. 16°
- A admissao de pessoal a qualquer titulo no ambito da adrninistrac;ao
Municipal, sera precedida de concurso publico, excluidos os de cargo
de confIanc;a ou ainda os contratados por imperiosa necessidade, mas
desde que por prazo determinado. CAPiTULO V. DAS DISPOSI-
<;:OESGERAIS. Art. 17° - Ate 30 (trinta) dias ap6s a publicac;ao da Lei
Orc;amentaria Anual, 0 executivo devera fixar a programac;ao finance ira
e 0 cronograma de execuc;ao mensal de desembolso, com 0 objetivo de
compatibilizar a realizac;ao de despesa ao efetivo ingresso das receitas
municipais. Art. 18° - Sao vedados quaisquer procedimentos pelos
ordenadores de despesa que viabilizem a execuc;ao de despesas scm
comprovada e suficiente disponibilidade de dotac;ao on;amentaria. Pa-
ragrafo Unico - A contabilidade registrara os atos e fatos relativos a
gestao orc;amentario-financeiro efetivamente ocorrido, sem prejuizo
das responsabilidades e providencias derivadas da inobservancia
do caput deste artigo. Art. 19° - Fica 0 Poder Executivo autorizado a
observar a exigencia de apresentac;ao e dcmonstrativo de execuc;ao or-
c;amentaria e cronograma fisico e de desembolso financeiro seguindo
as mesmas datas preconizadas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
sendo 0 responsavel 0 Chefe do Poder Executivo ou a quem 0 mesmo
delegar. Art. 20° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao,
revogadas as disposic;oes em contrario. Gabinete da Prefeita Municipal
de Pastos BonslMA, em 19 de outubro de 2015. IRIANE GON<;:ALO
DE SOUSA GASPAR - Prefeita Municipal.


