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LEI Nº 1038, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;
 

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

 
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Anchieta para o

exercício financeiro de 2015, no valor total de R$ 338.710.703,82 (trezentos e trinta e oito milhões,
setecentos e dez mil, setecentos e três reais e oitenta e dois centavos), conforme estabelecido no
Artigo 6°,§2°, da Lei Orgânica Municipal e na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, compreendendo:

 
I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e

entidades da administração direta e indireta.
 
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela

vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.
 
Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de

outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes
dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

 

 
TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 
Art. 3º.  A despesa total fixada está dividida em:
 
I - No Orçamento Fiscal em R$ 240.659.465,71 (duzentos e quarenta milhões seiscentos

e cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavo).
 
II - No Orçamento de Seguridade Social em R$ 98.051.238,01 (noventa e oito milhões

cinquenta e um mil duzentos e trintas e oito reais e um centavo).
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Art. 4º.  A despesa fixada à conta dos recursos previstos, observada a programação
constante do detalhamento das ações, apresenta por órgão os seguintes desdobramentos:
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Art. 5º O Orçamento do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Anchieta (IPASA) está estimado em R$ 13.209.272,73 (treze milhões duzentos e nove mil
duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), e será consolidado ao Orçamento do Poder
Executivo para efeito das demonstrações contábeis e demais exigências legais

 
Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir créditos adicionais

suplementares nos termos do texto do Art.° 23 da Lei Municipal n° 975/2014 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias Exercício 2015:

 
Art. 23 A Lei Orçamentária referente ao exercício de 2015 conterá autorização ao Poder

Executivo e seus Fundos, ao Poder Legislativo e, ao Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Anchieta, para:

 
I - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando como fonte de recursos a totalidade

do valor apurado a título de excesso de arrecadação do exercício de 2015;
 
II - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando como fonte de recursos a

totalidade do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2014;
 
III - Suplementar as dotações orçamentárias em até 60% (sessenta por cento) do valor

total do orçamento da despesa, utilizando como fonte de recursos os valores provenientes de anulação
parcial ou total de dotações orçamentárias ou de credito adicionais. As movimentações que ocorrerem
dentro da mesma unidade orçamentária não serão descontadas do percentual informado neste inciso;

 
IV - Incluir novas fontes de recursos em uma dotação orçamentária já existente no

orçamento visando atender as despesas provenientes de receitas de convênio ou de outras origens
decorrentes da execução orçamentária.

 
V - A executar suplementação entre fontes de recursos diferentes de uma mesma

dotação orçamentária.
 
Parágrafo único. As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos

adicionais integrarão os quadros de detalhamento de despesa, os quais serão modificados
independentemente de nova publicação.

 
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir através desta Lei, alterações no Plano

Plurianual (Lei Municipal n° 893/2013) e alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal n°
975/2014), geradas pela aprovação desta Lei;

 
Art. 8º As alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD - nos níveis de

modalidade de aplicação, observados os mesmos grupos de despesa, categoria econômica, natureza,
projeto/atividade/operação especial e unidade orçamentária, poderão ser realizadas para atender às
necessidades de execução, mediante publicação de portaria pelo (a) Secretário (a) Municipal de
Governo, referente à Unidade Gestora Prefeitura Municipal (201) e pelo Secretário Municipal de Saúde,
referente à Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde (401).

 
Parágrafo Único. As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos

adicionais integrarão os quadros de detalhamento de despesa, os quais serão modificados
independentemente de nova publicação.

 
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por

antecipação de Receitas até o limite estabelecido pela legislação em vigor.
 
Art. 10 O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive

a programação financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis
com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação
específica.

 
Art. 11 Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015.
 

Anchieta/ES, 23 de dezembro de 2014.
MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD

Prefeito Municipal de Anchieta
Este texto e não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Anchieta.
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