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IV – as diretrizes para a elaboração, execução e alterações da Lei
Orçamentária Anual de 2014;

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE AMATURÁ

V – as diretrizes relativas à política de pessoal;

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº087-A/2013, DE 24 DE MAIO DE 2013.

VI – as disposições gerais.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2014
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMATURÁ, Estado do Amazonas,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1o São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165,
§2o, da Constituição, as diretrizes orçamentárias do Município de
Amaturá para 2014, compreendendo:
I – as metas e prioridades da administração pública Municipal;
II – a estrutura e organização dos orçamentos;

CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL
Art. 2.o As metas e prioridades da Administração Pública Municipal,
para o exercício de 2014, serão estabelecidas em demonstrativo anexo
à Lei do Plano Plurianual relativa ao período de 2014/2017.
§ 1.º Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e
prioridades de que trata o caput deste artigo.
§ 2.º Integram ainda esta Lei os Anexos I e II, Anexo de Riscos
Fiscais e Anexo de Metas Fiscais, respectivamente, em conformidade
com o que dispõem os do art. 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

III – a projeção das receitas do exercício financeiro de 2014;

Art. 3.º Para efeito desta Lei, entende-se por:
Expediente:
Associação Amazonense de Municípios - AAM

I – Unidade Orçamentária, o menor nível de classificação
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes
como os de maior nível de classificação institucional;

Conselho Diretor

II - Programa, o instrumento de organização da ação governamental
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo definido por
indicadores estabelecidos no plano plurianual;

Presidente: Antonio Iran De Souza Lima - Boca do Acre
Vice-presidente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio - Autazes
1° Secretário: Tabira Ramos Dias Ferreira - Juruá
2° Secretário: Francisco Costa Dos Santos - Carauari
1° Tesoureiro: Lúcio Flávio Do Rosário - Manicoré
2° Tesoureiro: Sansuray Pereira Xavier - Anori

III - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que
se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de governo;

Conselho Fiscal Efetivo

IV - 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; e

- Nonato do Nascimento Tenazor – Atalaia do Norte
- Raimundo Carvalho Caldas - Tabatinga
- Mário Tomas Litaiff - Alvarães
Conselho Fiscal Suplente

V – 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.

- Gledson Hadson Paulain Machado - Nhamundá
- Pedro Amorim Rocha - Urucurituba
- Joseias Lopes Da Silva – Nova Olinda do Norte
Vice-presidentes Regionais
Vice-Presidente do Alto Solimões: Iracema Maia Da Silva – Benjamin Constant
Vice-Presidente do Rio Negro/Solimões: Zilmar Almeida De Sales - Caapiranga
Vice-Presidente do Juruá: João Medeiros Campelo - Itamarati
Vice-Presidente do Triângulo Jutaí/Solimões/Juruá: Marlene Gonçalves Cardoso Jutaí
Vice-Presidente do Purus: Evaldo De Souza Gomes - Lábrea
Vice-Presidente do Madeira: Adimilson Nogueira - Apuí
Vice-Presidente do Baixo Amazonas: Amintas Junior Lopes Pinheiro – Boa Vista
do Ramos
Vice-Presidente do Médio Amazonas: Felipe Antonio - Urucará
Vice-Presidente do Alto Rio Negro: José Ribamar Fontes Beleza - Barcelos

Parágrafo Único. Cada programa identificará as ações necessárias
para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades ou projetos,
especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
Art. 4.° O orçamento discriminará a despesa por unidade
orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor
nível com suas respectivas dotações, especificando a esfera
orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o
identificador de uso, e os grupos de despesa conforme a seguir
discriminados:
I – Pessoal e Encargos Sociais - 1;

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas é uma solução voltada à
modernização e transparência da gestão municipal.

II – Juros e Encargos da Dívida - 2;
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III – Outras Despesas Correntes - 3;
IV – Investimentos - 4;
V – Inversões Financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à
constituição ou aumento de capital de empresas - 5; e
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encaminhamento da sua proposta orçamentária, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da
receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, nos
termos do §3.º do art. 12 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio
de 2000.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICIPIO E SUAS ALTERAÇÕES

VI – Amortização da Dívida - 6.
§ 1.º A Reserva de Contingência, prevista no art. 18 será identificada
pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de natureza da despesa.
§ 2.º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos
serão aplicados:

Art. 7. º - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei
orçamentária de 2014 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a
transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da
publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas etapas.

I – mediante transferência financeira:
a) a outras esferas de governo, seus órgãos ou entidades; ou
b) diretamente a entidades privadas sem fins lucrativos e outras
instituições.
II – diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou
por outro órgãos ou entidades no âmbito do mesmo nível de governo.
§ 3.º A especificação da modalidade de que trata este artigo será
efetuada observando-se o seguinte detalhamento:

Art. 8. º - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta
Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das
ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.
Art. 9.º - Na programação das despesas não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de
recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;
II - incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de uma
unidade orçamentária;

I – União – 20;
II – Governo Estadual – 30;

III - incluídas despesas a título de Investimentos - Regime de
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública
formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da
Constituição;

III – Entidades Privadas sem Fins Lucrativos – 50;
IV – Consórcios Públicos – 71;
V – Aplicação Direta – 90;
VI – Aplicação Direta decorrente de operações entre órgãos, fundos e
entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social –
91; ou
VII – a ser definida – 99;
§ 4.º É vedada a execução orçamentária com a modalidade de
aplicação “a ser definida – 99”.
Art. 5° O orçamento compreenderá a programação dos Poderes
Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos, autarquias
e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
CAPITULO III
DA PROJEÇÃO DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2014
Art. 6° As previsões de receita, nos termos do art. 12 da Lei
Complementar n. º 101, de 4 de maio de 2000:

Art. 10. - Além da observância das prioridades e metas fixadas nos
termos do art. 2º desta Lei, a lei orçamentária e seus créditos
adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar no
101, de 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos
novos se:
I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e
respectivos subtítulos em andamento; e
II – os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a
obtenção de uma unidade completa.
Art. 11. – Para efeito de elaboração de sua proposta orçamentária, o
Poder Legislativo Municipal, terá como limite de despesas correntes e
de capital em 2014, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos
os gastos com inativos, 7% (sete por cento) do somatório da receita
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts.
158 e 159, previsto para o exercício de 2014.
Parágrafo único – Caso o valor estabelecido na proposta orçamentária
do Legislativo para 2014, seja inferior ao efetivamente arrecadado ao
final do exercício de 2013, dos tributos citados no caput deste artigo,
fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar as providências
cabíveis para atingir o percentual estabelecido.

I – observarão às normas técnicas e legais e considerarão os efeitos
das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante;

Art. 12. - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas
com:

II – serão acompanhadas de:

I - ações que não sejam de competência exclusiva do município;

a) demonstrativo de sua evolução de 2010 a 2012;
b) da projeção para 2015 e 2016;
c) da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

II – sindicatos, clubes e associações de servidores ou quaisquer outras
entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o
atendimento pré-escolar; e

§ 1. º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não
poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de
lei orçamentária, nos termos do § 2. º do art. 12 da Lei Complementar
n. º 101, de 4 de maio de 2000.

III – pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública
municipal, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive
custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes
ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de
direito público ou privado, nacionais ou internacionais.

§ 2. º O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e
do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
www.diariomunicipal.com.br/aam
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Art. 13. - Na programação das despesas, deverão ser observados os
percentuais mínimos destinado a despesas com educação e saúde,
previsto no art. 212 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional n.º 14/96 e art. 77 do ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e com a redação dada pela Emenda
Constitucional n.º 29/2000.
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qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar Federal n°
101, de 2000
Art. 21 - No exercício de 2014, somente poderão ser admitidos
servidores se:
I – existirem cargos vagos a preencher;

Art. 14. - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas
aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de
atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes
condições:
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas
áreas de assistência social, saúde ou educação;

II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento
da despesa;
III – for observado o limite previsto no art. 22 desta Lei.

II - sejam vinculadas a organismos nacionais ou internacionais de
natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

Art. 22 - As despesas de pessoal ativo e inativos e pensionistas, e
respectivos encargos, não poderão ultrapassar o limite de 60%
(sessenta por cento) da receita corrente líquida, sendo 54% (cinqüenta
e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para
o Legislativo.

Art. 15. - É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em
seus créditos adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas,
ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:

§ 1.º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino
especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas
públicas estaduais e municipais do ensino fundamental;

§ 2.º Os contratos relativos a Prestação de Serviços Técnicos
Profissionais especializados, conceituados pelo Art. 13 da Lei n.º
8.666/93, serão considerados como serviços de terceiros, nos termos
do Art. 72 da Lei Complementar n.º 101/2000, bem como poderão ter
vigência plurianual.

II - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito
ao público;
III - consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente
por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de
gestão com a administração pública municipal, e que participem da
execução de programas nacionais de saúde;
Art. 16 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão
apresentados na forma e com o detalhamento dos quadros dos
Créditos Orçamentários constantes na Lei Orçamentária anual.
§ 1.º - Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de
crédito adicional conforme definido nos incisos I e II do artigo 41 da
Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2.º - Para fins do disposto no § 8.º do artigo 157 da Constituição
Estadual e no §1.º deste artigo, considera-se crédito suplementar a
criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação
ou subtítulos existentes.
Art. 17. - Os subtítulos, as fontes de recursos e as modalidades de
aplicação, aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais poderão ser modificados, justificadamente, para atender as
necessidades de execução, se autorizados por meio de Portaria do
Prefeito.
Art. 18. A lei orçamentária conterá reserva de contingência,
equivalente a, no mínimo, 3% (três por cento) da receita corrente
líquida prevista, sendo dividido entre as fontes: Recursos Próprios e
FPM, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos do inciso III, do art. 5º
da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 19.º - Os ajustamentos do Plano Plurianual – PPA, se necessários,
serão efetivados por meio de projeto de lei a ser encaminhado à
Câmara Municipal até o dia 30 de outubro de 2014.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À POLÍTICA DE PESSOAL
Art. 20 - Para atender ao disposto no inciso II do § 1° do art. 169 da
Constituição da República, ficam autorizados a concessão de
vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos
e funções ou a alteração de estrutura de carreiras, conforme lei
específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a

Art. 23 - Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% (noventa e
cinco por cento) do limite de que trata o artigo anterior, aplicam-se as
restrições previstas no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar
n.º 101/2000.
Art. 24 - No exercício de 2014, a realização de serviço extraordinário,
quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos
limites referidos no art. 22 desta Lei, somente poderá ocorrer quando
destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos,
especialmente os voltados para as áreas de segurança e saúde, que
ensejam situações emergenciais de risco ou prejuízo para a sociedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço
extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas condições
estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do
chefe do Poder Executivo ou a quem este delegar competência.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar até trinta dias
após a publicação da Lei Orçamentária de 2014, cronograma mensal
de desembolso, por órgão do Poder Executivo, observando, em
relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência
necessária à obtenção das metas fiscais.
Parágrafo único. O desembolso dos recursos financeiros,
correspondentes aos créditos orçamentários e adicionais consignados
ao Poder Legislativo, será efetuado até o dia 20 de cada mês, sob a
forma de duodécimos.
Art. 26 - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades
integrantes do orçamento Municipal, inclusive as diretamente
arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no caixa
único da Prefeitura no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.
Art. 27 - Se o projeto de lei orçamentária não for sancionado pelo
Chefe do Poder Executivo até 31 de dezembro de 2013, a
programação dele constante poderá ser executada para o atendimento
das seguintes despesas:
I - pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários a cargo do Instituto de
Previdência Municipal;
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III - pagamento do serviço da dívida;
IV – pagamento de despesas decorrentes de contratos e convênios
publicados até 31 de dezembro de 2013;
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a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados
diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de
mensuração;
b) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza
tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução
dos objetivos dos programas finalístico e demais programas, não têm
suas despesas passiveis de apropriação, no momento, àqueles
programas;

V – programa de duração continuada;
VI – assistência social, saúde e educação;
VII – manutenção das entidades; e
VI - sentenças judiciais transitadas em julgado.

II - Objetivo: expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a
transformação da situação a qual o programa se propõe modificar;

Art. 28 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários,
conforme disposto no art. 167, § 2°, da Constituição, será efetivada
mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

III - Ação: conjunto de operações das quais resultam bens ou serviços
que concorrem para atender aos objetivos de um programa,
classificando-se em:

Art. 29 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos
municipais a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder
Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado com a finalidade de
verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam
os recursos.

a) Projeto: instrumento de programação utilizado 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 o aperfeiçoamento da ação de Governo;
b) Atividade: instrumento de programação utilizado para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que
se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um
produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo.

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Amaturá/AM, em 24 de Maio de 2013.

IV – Horizonte Temporal: estabelece o período de vigência do
programa, podendo ser contínuo ou temporário;

JOÃO BRAGA DIAS
CPF:201.476.352-68
Prefeito de Amaturá-AM
PUBLICADO A PRESENTE LEI POR AFIXAÇÃO EM LOCAL
PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA PREFEITURA,
em conformidade com o disposto no artigo 102 da Lei Orgânica de
Amaturá, 24 de Maio de 2013.
Publicado por:
Dennis Willian Santos da Silva
Código Identificador:FFF9ADF8
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 101/2013, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

V – Público Alvo: segmento(s) da sociedade ao(s) qual (is) o
programa se destina e que se beneficia(m) direta e legitimamente com
sua execução;
V – Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao
público-alvo ou o investimento para a produção deste bem ou serviço;
VI – Unidade de Medida: padrão selecionado para mensurar a
produção do bem ou serviço;
VII – Meta Física: é a quantidade de produto a ser ofertado por ação,
num determinado período e instituída para cada ano;

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Amaturá para o período 2014-2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMATURÁ, Estado do
Amazonas, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte:
LEI

VIII – Meta Financeira: define a quantidade de recursos disponíveis
para o período estabelecido.
Art. 3o - Os valores financeiros estabelecidos para as ações
orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à
programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus
créditos adicionais.

Art. 1o - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o período de
2014-2017, estabelecendo, em cumprimento ao disposto no art. 165,
inciso I e § 1o, da Constituição Federal e art. 157, inciso I e § 1o da
Constituição Estadual, as diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública Municipal para as despesas de capital, outras
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada, na forma dos Anexos I e II, desta Lei.

Art. 4o - As metas da Administração Pública Municipal, para cada
exercício de vigência do Plano Plurianual, serão apropriadas pela
respectiva Lei Orçamentária, observadas as prioridades e regras
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente e a
disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

§ 1o. Integram o Plano Plurianual:

Parágrafo único. Os títulos dos programas e ações do Plano
Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis
orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que as modifiquem.

I - Anexo I - Orientação Estratégica de Governo; e
II - Anexo II - Programas de Governo.
Art . 2o - Para cumprimento das disposições constitucionais que
disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

Art. 5o - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano
Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta
pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou
específico, ressalvado o disposto nos §§ 3 o e 4 o deste artigo.
§ 1o. Considera-se alteração de programa:

I - Programa: é o instrumento de organização da atuação
governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para
a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado
por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um
problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda
da sociedade. São tipos de programas:

I – adequação de denominação ou do objetivo e modificação do
público-alvo;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
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§ 2o. As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma
formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.
§ 3o. As inclusões, exclusões e alterações de ações orçamentárias
poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos
adicionais, quando decorrentes de fusões e desmembramentos de
atividades do mesmo programa.
§ 4o. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar
produtos, unidades de medidas e respectivas metas das ações do Plano
Plurianual, desde que contribuam para a realização dos objetivos do
programa e não afetem a consistência deste.
Art. 6o – Nos termos do disposto no artigo 2º. da Lei de Diretrizes
Orçamentária - LDO 2014, as Metas e Prioridades para o exercício
financeiro de 2014 são as especificadas no Anexo III que integra esta
Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentária de 2014, não se constituindo, todavia, em limite à
programação das despesas.
Art. 7o - Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2014.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 12 de Dezembro de 2013.

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade social é no valor de R$ 17.606.500,00 (dezessete milhões,
seiscentos e seis mil e quinhentos reais).
Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuição e
outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e
estimadas com o seguinte desdobramento:
TÍTULOS
Receitas Correntes
Receita Tributária
Receita de Serviços
Transferências Correntes
SUB-TOTAL
(R) Deduções da Receita
SUB-TOTAL
TOTAL

TOTAL
19.965.700,00
427.000,00
80.000,00
19.458.700,00
19.965.700,00
- 2.359.200,00
- 2.359.200,00
17.606.500,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das
transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de
outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os
códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública,
instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da
Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

JOÃO BRAGA DIAS
CPF:201.476.352-68
Prefeito de Amaturá-AM
PUBLICADO A PRESENTE LEI POR AFIXAÇÃO EM LOCAL
PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA
PREFEITURA, em conformidade com o disposto no artigo 102 da
Lei Orgânica de Amaturá, 12 de Dezembro de 2013.
Publicado por:
Dennis Willian Santos da Silva
Código Identificador:43D0525F
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 102/2013, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 17.606.500,00
(dezessete milhões, seiscentos e seis mil e quinhentos reais)
desdobrada nos seguintes orçamentos:
I – Orçamento Fiscal em R$ 14.026.800,00;
II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 3.579.700,00.
Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste
capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o
seguinte desdobramento:
I – por órgão:

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
AMATURÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMATURÁ, Estado do
Amazonas, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte:
LEI
TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual
do município de Amaturá, para o exercício financeiro de 2014, nos
termos das disposições constitucionais, compreendida:
I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativos e
Executivos, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e
indireta.
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades
e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos
pelo Poder Público.
TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPITULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
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DISCRIMINAÇÃO
FISCAL
SEGURIDADE
TOTAL
Câmara Municipal
867.000,00
867.000,00
Gabinete do Prefeito
1.205.000,00
125.000,00 1.330.000,00
Secretaria Municipal de Administração
1.305.000,00
1.305.000,00
Secretaria Municipal de Finanças
331.000,00
331.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura
428.000,00
428.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
7.551.000,00
7.551.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
1.354.000,00
1.354.000,00
Secretaria Municipal de Transporte
120.000,00
120.000,00
Sec. Mun. de Saúde
1.719.000,00 1.719.000,00
Secretaria Municipal de Ação Social
456.000,00
456.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
83.800,00
83.800,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
91.000,00
91.000,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
73.000,00
73.000,00
Secretaria Municipal de Assistência aos Povos
93.000,00
93.000,00
Indígenas
Fundo Municipal de Assistência Social
222.000,00
222.000,00
Fundo Municipal de Saúde
1.045.700,00 1.045.700,00
Fundo Municipal dos Direit. da Criança e do
12.000,00
12.000,00
Adolescente
Reserva de Contingência
525.000,00
525.000,00
Total Geral
14.026.800,00
3.579.700,00 17.606.500,00

II – por funções:
DISCRIMINAÇÃO
Legislativa
Administração
Segurança Pública
Assistência Social
Saúde
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Agricultura
Comércio e Serviços
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FISCAL
867.000,00
2.440.000,00
350.000,00

SEGURIDADE

815.000,00
2.764.700,00
7.501.000,00
50.000,00
93.000,00
1.174.000,00
70.000,00
90.000,00
15.000,00
428.000,00
15.000,00

TOTAL
867.000,00
2.440.000,00
350.000,00
815.000,00
2.764.700,00
7.501.000,00
50.000,00
93.000,00
1.174.000,00
70.000,00
90.000,00
15.000,00
428.000,00
15.000,00
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Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Reserva de Contingência
Total Geral

30.000,00
140.000,00
83.800,00
155.000,00
525.000,00
14.026.800,00

3.579.700,00

30.000,00
140.000,00
83.800,00
155.000,00
525.000,00
17.606.500,00
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III – por órgãos e fontes:
DISCRIMINAÇÃO

Cria o Conselho Municipal de Assistência Social de
Amaturá – COMASAM –, e da outras providências.

TOTAL

Câmara Municipal
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Secretaria Municipal de Transporte
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Ação Social
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
Secretaria Municipal de Assistência aos Povos Indígenas
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Reserva de Contingência
Total Geral

867.000,00
1.330.000,00
1.305.000,00
331.000,00
428.000,00
7.551.000,00
1.354.000,00
120.000,00
1.719.000,00
459.000,00
83.800,00
91.000,00
73.000,00
93.000,00
222.000,00
1.045.700,00
12.000,00
525.000,00
17.606.500,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I – Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo
indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por
cento) do mesmo, de acordo com o estabelecimento no Art. 43, § 1º,
Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
b) decorrentes do excesso de arrecadação, decorrente de Receita
Própria, Transferências Federais, Estaduais e de Convênios até o
limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no
Art. 43, § 1º, Inciso II e § 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma
definida na Lei de Diretrizes Orçamentária 2012, até o limite de 40 %
(quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no Art. 43,
§ 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, com base no Art. 167, Inciso VI da
Constituição Federal, não onerando esse limite os créditos
suplementares para reforçar dotações de pessoal, obrigações patronais,
encargos com inativos, pensionistas e PASEP;
d) decorrente de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de
elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste
que atenda a categoria econômica a ser reduzida;
II – Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos
limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38
da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de Janeiro à 31 de dezembro de 2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Amaturá, em 12 de dezembro
de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMATURÁ, Estado do
Amazonas, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte:
LEI
Art 1°- Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social de
Amaturá – COMASAM –, órgão deliberativo, paritário, de caráter
permanente e de âmbito municipal.para mandato de 02 (dois) anos,
permitida uma única recondução por igual período, com o/a presidente
eleito/a, entre os seus membros, em reunião plenária com pelo menos
2/3 dos titulares do Conselho.
Art. 2º - Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo
Municipal, compete ao COMASAN;
I. Elaborar, aprovar e modificar seu Regimento Interno, que é o
conjunto de normas administrativas definidas pelo Conselho, com o
objetivo de orientar o seu funcionamento em consonância com a Lei
de criação do Conselho;
II. Aprovar a Política Municipal, elaborada em consonância com a
PNAS - Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do
SUAS - Sistema Único de Assistência Social, e com as diretrizes
estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, podendo
contribuir nos diferentes estágios de sua formulação;
III. Convocar anualmente, num processo articulado com a
Conferência Nacional e Estadual, a Conferência Municipal de
Assistência Social, bem como aprovar as normas de funcionamento da
mesma e constituir a comissão organizadora e o respectivo Regimento
Interno;
IV. Encaminhar as deliberações da Conferência aos órgãos
competentes e monitorar seus desdobramentos;
V. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como
os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços
socioassistenciais, programas e projetos aprovados nas Políticas de
Assistência Social Nacional, Estadual e Municipal;
VI. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza
pública e privada no campo da Assistência Social, exercendo essas
funções num relacionamento ativo e dinâmico com o órgão gestor,
resguardando-se as respectivas competências;
VII. Aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos
para a área de Assistência Social, de acordo com as Normas
Operacionais Básicas do SUAS (NOB-SUAS) e de Recursos
Humanos (NOB-RH/SUAS);
VIII. Zelar pela implementação do SUAS, buscando suas
especificidades no âmbito municipal e efetiva participação dos
segmentos de representação do Conselho;
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IX. Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas
as ações de Assistência Social, em âmbito municipal, tanto os recursos
próprios quanto os oriundos de outras esferas de governo, alocados no
respectivo fundo de assistência social;

PUBLICADO A PRESENTE LEI POR AFIXAÇÃO EM LOCAL
PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA
PREFEITURA, em conformidade com o disposto no artigo 102 da
Lei Orgânica de Amaturá, 12 de Dezembro de 2013.

X. Aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os
parâmetros adotados na LOAS e explicitar os indicadores de
acompanhamento;
XI. Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição
de programas, projetos, benefícios, rendas e serviços;
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XII. Inscrever, normatizar e fiscalizar as entidades e organizações de
Assistência Social do município;
XIII. Informar ao Órgão Gestor sobre o cancelamento de inscrição de
entidades e organizações de Assistência Social, a fim de que este
adote as medidas cabíveis;
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I – o exercício da função de conselheiro é considerado serviço público
relevante e não será remunerado;
II – os membros do COMASAM poderão ser substituídos mediante
solicitação da entidade, ou órgão que representam;
III – cada membro titular do COMASAM terá direito a um único voto
nas sessões deliberativas;

XIV. Acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas
nacional, estadual e municipal, efetivado na Comissão Intergestores
Tripartite - CIT e Comissão Intergestores Bipartite - CIB, estabelecido
na NOB/SUAS, e aprovar seu relatório;

IV – as decisões, sempre aprovadas por maioria simples, serão
consubstanciadas em Resoluções;

XV. Divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais;

V – Em caso de mais de 3 faltas consecutivas ou cinco alternadas,
injustificadas, o conselheiro titular será exonerado e substituído pelo
suplente respectivo.

XVI. Acionar o Ministério Público, como instância de defesa e
garantia de suas prerrogativas legais;
XVII. Divulgar, no órgão oficial de imprensa do município, e/ou
meios de comunicação de massa todas as suas deliberações.
XVIII. Apreciar as propostas orçamentárias e prestação de contas
trimestrais da Assistência Social, com tempo hábil para analise e
aprovação.

Art. 6º. O Secretário Municipal de Assistência Social é membro nato
do Conselho e será o seu Presidente:
Parágrafo único. Na ausência do Secretário Municipal de Assistência
Social o Conselho será presidido pelo outro membro represente da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 7º. Compete ao Presidente do Conselho:

XIX. Propor a realização de estudos e pesquisas com vista a
identificar situações relevantes e avaliar a qualidade de Assistência
Social.

I – convocar as reuniões do Conselho dando ciência a seus membros;

XX. Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social a partir das
deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social.

III – representar o Conselho ou delegar poderes para que outro
membro o faça.

XXI. Estabelecer as diretrizes, aprovar a aplicação e fiscalizar o
Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 8º - O funcionamento do COMASAM obedecerá às seguintes
normas:

Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social – COMASAM
– terá a seguinte composição:

I - Sessão Plenária como órgão de deliberação máxima;

II – organizar a pauta ou ordem do dia das reuniões;

II - As sessões serão realizadas ordinariamente a cada mês, conforme
calendário anual previamente aprovado, e, extraordinariamente por
convocação do presidente ou por requerimento da maioria dos seus
membros.

I- Do Governo Municipal:
a) Secretário Municipal de Assistência Social;
b) 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) 1 representante da Secretaria de Educação;
d) 1 representante da Secretária de Esporte e lazer; e,
e) 1 representante da Secretaria de Finanças.

Art. 9º - A Secretaria Municipal de Assistência Social prestará apoio
técnico e administrativo necessários ao funcionamento do
COMASAM.

II – Das entidades da Sociedade Civil:
a) 2 (dois)representante de Igrejas;
b) 1 (um) representante dos funcionários públicos municipal;
c) 1(um)representante de povos indígenas;
d) 1 (um) representante do sindicato dos trabalhadores rurais.

Art. 10 – O COMASAM, para melhor desempenho de suas funções,
poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

§ 1º- Cada titular do COMASAM terá um suplente, oriundo da mesma
categoria representativa, preferencialmente.

I – consideram-se colaboradores técnicos do COMASAM as
instituições formadoras de recursos humanos para a Assistência Social
e as entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços
de Assistência Social em embargo de sua condição de membro;

§ 2º - Cada membro poderá representar somente um órgão ou
entidade.

II – poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória
especialização para assessorar o COMASAM em assuntos específicos.

§ 3º Somente será admitida a participação no COMASAM de
entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento;

III- A secretaria Municipal de Assistência Social, repassará ao
Conselho Municipal- COMASAM, 3% de seus recursos para
funcionamento e manutenção do referido Conselho.

§ 4º Os representantes de entidades da Sociedade Civil serão eleitos
em fórum próprio.
Art. 4º- Os membros, titulares e suplentes, do COMASAM serão
nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação:

Art. 11. Todas as sessões do COMASAM serão públicas, precedidas
de ampla divulgação e lavradas em ata.

I – do representante legal das entidades, quando da sociedade civil;

Parágrafo único – As resoluções do COMASAM, bem como os
temas tratados em reuniões da diretoria e comissões,serão objeto de
ampla e sistemática divulgação.

II – do Prefeito ou dos titulares das Pastas respectivas dos órgãos do
governo Municipal.

Art. 9º - O Conselho Municipal de Assistência Social deverá ter uma
Secretaria Executiva conforme estabelecido na LOAS e NOB/SUAS.

Art. 5º - A atividade dos membros do COMASAM reger-se-á pelas
disposições seguintes:

§ 1º A Secretaria Executiva deverá ser a unidade de apoio ao
funcionamento do Conselho de Assistência Social, para assessorar
suas reuniões e divulgar suas deliberações, devendo contar com
pessoal técnico-administrativo;

www.diariomunicipal.com.br/aam

7

Amazonas , 19 de Dezembro de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas •
§ 2º A Secretaria Executiva subsidiará o Plenário com assessoria
técnica e poderá requisitar consultoria e assessoramento de
instituições, órgãos e entidades ligados à área da Assistência Social,
para dar suporte e/ou prestar apoio técnico-logístico ao Conselho.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a
Lei 02/97 e quaisquer disposições em contrário.
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CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
ORDEM DE FORNECIMENTO
1) PARTES.
Câmara Municipal de Apuí, como CONTRATANTE e a Empresa
M. A. GUAREZZI-ME (MÔNIA APARECIDA GUAREZZI) como
CONTRATADA.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de Dezembro de 2013.
JOÃO BRAGA DIAS
CPF:201.476.352-68
Prefeito de Amaturá-AM
PUBLICADO A PRESENTE LEI POR AFIXAÇÃO EM LOCAL
PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA
PREFEITURA, em conformidade com o disposto no artigo 102 da
Lei Orgânica de Amaturá, 13 de Dezembro de 2013.
Publicado por:
Dennis Willian Santos da Silva
Código Identificador:B2BBE8D0

2) OBJETO.
Contratação de fornecedor de materiais permanentes para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Apuí.
3) FUNDAMENTO DO ATO LEGAL.
Contratação oriunda do Procedimento Licitatório Nº 004/2013,
Modalidade Carta Convite e regida pela Lei Federal Nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações.

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE APUÍ

4) PRAZO DE VIGÊNCIA.
O prazo de vigência é de 16 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de
2014, conforme determina Lei nº. 8.666/93 e, suas alterações
posteriores.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
EXTRATO DE CONTRATO

5) VALOR DA CONTRATAÇÃO.
O valor da presente contratação é de R$ 54.218,00 (cinqüenta e quatro
mil duzentos e dezoito reais).

ORGAO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
CNPJ. Nº 34.528.869/0001-25
ESPÉCIE: CARTA CONTRATO Nº 007/2013, FIRMADO EM
02/10/2013.
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Apuí (AM) e a
Empresa G.C. TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME. Objeto:
Contratação dos serviços de acesso a internet via sinal banda larga.
Valor Total: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Dotação
Orçamentária: 33903900 – Outros Serviços e Terceiros Pessoa
Jurídica-Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal.
Apuí/AM., em 02/10/2013.
VEREADOR VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Apuí
Publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Apuí, em 02
de outubro de 2013.
Publicado por:
Itajair Huberti Jung
Código Identificador:F845B3F7
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
EXTRATO DE CONTRATO

6) INÍCIO DE FORNECIMENTO.
Pela presente ordem a contratada está autorizada a executar o objeto
da Carta Contrato Nº 008/2013.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí (AM), em 16
de dezembro de 2013.
VEREADOR VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Apuí
Cnpj Nº 34.529.869/0001-25
Contratante
MÔNIA APARECIDA GUAREZZI
Empresa M. A. GUAREZZI-ME
CNPJ Nº 10.877.422/0001-01
Contratante
Publicado por:
Itajair Huberti Jung
Código Identificador:C6DE1C4F
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
HOMOLOGAÇÃO
PORTARIA Nº 080, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

ORGAO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
CNPJ. Nº 34.528.869/0001-25
ESPÉCIE: CARTA CONTRATO Nº 008/2013, FIRMADO EM
16/12/2013.
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Apuí (AM) e a
Empresa M. A. Guarezzi – ME. Objeto: aquisição de materiais
permanente. Valor Total: R$ 54.218,00 (cinquenta e quatro mil,
duzentos e dezoito reais). Dotação Orçamentária: 33905200 –
equipamentos e material permanente - Manutenção e Funcionamento
da Câmara Municipal.
Apuí/AM., em 16/12/2013.
VEREADOR VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Apuí
Publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Apuí, em 16
de dezembro de 2013.

DESPACHO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ, ESTADO
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e,
Considerando o teor do Relatório Final do Processo N°004/2013, de
24 de outubro de 2013/CPL,
Considerando que o presente processo atingiu o objetivo almejado;
Considerando, a inexistência de qualquer recurso administrativo
referente ao processo;
Considerando que o processo tramitou dentro da legalidade exigida
pela Lei Federal n° 8.666/93;
RESOLVE:
Art. 1º - HOMOLOGAR A DELIBERAÇÃO da Comissão
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, conforme
teor do Relatório Final do Processo n°004/2013, de 24 de outubro de
2013/CPL.
Art. 2°- ADJUDICAR a contratação da empresa a seguir,
qualificada, para o fornecimento de materiais permanentes para suprir
as necessidades do Poder Legislativo a qual foi vendedora dos itens,
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