
PREFEITURA MUNICIPAL 
FLORESTAL 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI N°  958 

ESTABELECE DIRETRIZES GERAIS PARA A 
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Florestal, Estado de Minas Gerais, por seus representantes 
legítimos, aprova a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 10 - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da 
Constituição Federal e na Lei Complementar n° 101/00, as diretrizes orçamentárias do 
Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo: 

1 - as metas e as prioridades da administração pública municipal; 
II - a estrutura e organização dos orçamentos; 
III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas 

alterações; 
IV - as disposições relativas à dívida e ao endividamento público municipal; 
V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; 
VI - as disposições sobre a receita e as alterações na legislação tributária do 

Município; 
VII - as disposições gerais. 

CAPÍTULO 1 

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 2° - Em consonância com o art. 165, § 2 °, da Constituição Federal, as metas e as 
prioridades para o exercício financeiro de 2016, que serão devidamente especificadas de 
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acordo com os programas que estabelecidos no Plano Plurianual 2014/2017, serão aquelas 
apontadas no Anexo de Metas e Prioridades, observadas as seguintes diretrizes prioritárias: 

1 - Investir em administração geral - organizar os serviços públicos tornando-os 
acessíveis e eficientes para a sociedade, promover ações de fortalecimento de arrecadação 
própria, buscando a redução de custeios e a viabilização de investimentos; 

II - Investir na promoção integral da Educação - assegurar o atendimento educacional 
com prioridade absoluta para a educação infantil e o ensino fundamental; 

III - Promover o pleno desenvolvimento de saúde pública - garantir a toda população 
- do município os serviços básicos de saúde, desenvolver as estruturas físicas do sistema, 

priorizar as ações preventivas e o saneamento básico; 

IV - Sistematizar a assistência social - propiciar o atendimento às pessoas carentes 
tendo por base o conselho municipal de assistência social, minimizando as dificuldades e 
segurando o respeito à cidadania; 

V - Promover a cultura, o desporto e o lazer como feito de desenvolvimento social; 

VI - Promover o desenvolvimento urbano, a integração social e comunitária e 
assegurar os serviços urbanos - desenvolver ações de planejamento e desenvolvimento 
urbano, promover melhorias urbanísticas, viabilizar a integração social, por vias urbanas e 
de transportes, garantir serviços urbanos. 

VII - Promover e executar políticas habitacionais em parceria com órgãos dos 
governos Federal e estadual, priorizando a população de baixa renda; 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

Art. 30 - Para efeito desta Lei, entende-se por: 
1 - programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores a serem 
estabelecidos no plano plurianual; 

II - 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; 
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III - 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 

IV - 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. 

§ 1° - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, 
sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos 
valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 

§ 2° - Cada atividade, projeto e operação especial estarão identificados pelas funções 
e as subfunções às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria n° 42, de 14 
de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e legislação pertinente posterior. 

§ 30  - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificados no 
projeto de Lei Orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais. 

Art. 4° - O Orçamento Fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por 
unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com 
suas respectivas dotações, especificando a modalidade de aplicação e os grupos de despesa 
conforme a seguir discriminado: 

1 - pessoal e encargos sociais: 1; 
II - juros e encargos da dívida: 2; 
III - outras despesas correntes: 3; 
IV - investimentos: 4; 
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição: 5; 
VI - amortização da dívida: 6 

Art. 5° - O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social compreenderão a programação 
dos Poderes do Município, seus fundos e a autarquia previdenciária, devendo a 
correspondente execução orçamentária e financeira ser consolidada no sistema de 
contabilidade central do Município. 

Art. 6° - O projeto de Lei Orçamentária que o Executivo encaminhará a Câmara 
Municipal será constituído de: 

1 - texto da lei; 
II - documentos referenciados nos artigos 2 0  e 22, da Lei Federal n° 4.320/64; 
III - quadros orçamentários consolidados; 	
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IV - anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida 
nesta Lei; 

V - documentos a que se refere o art.50, II da Lei Complementar 101/00. 

Art. 70 - O Executivo colocará à disposição dos demais Poderes, no mínimo quinze 
dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos 
e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo. 

Art. 8° - Para efeito do disposto no artigo anterior, o Legislativo e os órgãos da 
Administração Indireta encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Executivo, até 
15 de agosto de 2015, as suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de 
consolidação do projeto de lei orçamentária. 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 

Dos ORÇAMENTOS Do MuNIcÍPIo E SUAS ALTERAÇÕES 

SEÇÃO 1 
DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art. 9° - O projeto de Lei Orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro 
de 2016, deve assegurar o controle social e transparência na execução do orçamento: 

1 - o princípio de controle social implica em assegurar a todo cidadão a participação 
nas ações da administração municipal; 

II - o princípio de transparência implica,, além da observação do princípio 
constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo 
acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. 

Art. 10 - Será assegurada aos cidadãos informações inerente ao processo de 
elaboração do orçamento, sua tramitação na Câmara Municipal, assim como, em relação à 
fiscalização de sua execução. 
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Art. 11 - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de Lei 
Orçamentária serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2015, projetados ao 
exercício a que se refere. 

Art. 12 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária 
serão orientadas no sentido de alcançar o equilíbrio das contas públicas, necessário a 
garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal. 

Art. 13 - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será 
- suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, o Executivo e o Legislativo 

procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo 
definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações 
especiais, calculado de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações 
iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2016, em cada um dos citados conjuntos, 
utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. 

§ 1° - Excluem do capuz' deste artigo às despesas que constituem obrigação 
constitucional e legal de execução e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da 
dívida. 

§ 2° - Na hipótese de ocorrência do disposto no capuz' deste artigo, o Executivo 
comunicará ao Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e 
movimentação financeira. 

§ 3° - O Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo 
anterior, publicarão ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do capuz', 
caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e movimentação financeira. 

Art. 14 - Os projetos de lei autorizativos para a abertura de créditos suplementares e 
especiais elaborados no transcorrer da execução do orçamento para o exercício de 2016 
deverão ser precedidos de informações que demonstrem a existência de recursos 
disponíveis para tal na forma estabelecida pela Lei Federal n° 4320/64. 

Parágrafo Único: A Lei Orçamentária Anual deverá conter autorização para abertura 
de créditos adicionais suplementares no limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada 
para o exercício de 2016. 	
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Art. 15 - Na programação da despesa não poderão ser: 
1 - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e 

legalmente instituídas as unidades executoras, de forma a evitar a quebra do equilíbrio 
orçamentário entre a receita e a despesa; 

II - incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão; 
III - transferidos a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por 

transferências voluntárias. 

Art. 16 - Além da observância das metas e prioridades fixadas nos termos do artigo 2° 
desta lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos e 
despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da administração direta, da autarquia 
previdenciária e dos fundos especiais: 

1 - estiverem compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

II - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento; 
III - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio 

público; 
IV - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; 
V - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, 

estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação 
municipal. 

Art. 17 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de 
dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas às entidades 
privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que tenham sido 
declaradas por lei como entidades de utilidade pública e que preencham uma das seguintes 
condições: 

1 - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência 
social, saúde, educação, esporte e cultura; 

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

§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, além da respectiva lei 
autorizativa, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 
funcionamento regular, emitido por no mínimo uma autoridade local e comprovante de 
regularidade do mandato de sua diretoria e documentos em conformidade com o Decreto 
Municipal pertinente. 	
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§ 20  - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título 
submeter-se-ão à fiscalização do Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento de 
metas e objetivos para os quais receberam os recursos. 

§ 3° - As transferências efetuadas na forma deste artigo deverão ser precedidas da 
celebração do respectivo convênio. 

Art. 18 - É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos 
adicionais, a título de subvenções econômicas ou transferências de capital para entidades 
privadas. 

Art. 19 - A execução das ações de que tratam o artigo 17 desta lei, fica condicionada 
à autorização contida na Lei Orçamentária para 2016 exigida pelo caput do art. 26 da Lei 
Complementar n° 10 1/00. 

Art. 20 - As transferências de recursos do Município, consignadas na Lei 
Orçamentária Anual, para o Estado, União ou outro Município, a qualquer título, inclusive 
auxílios financeiros e contribuições, somente poderão ocorrer em situações que envolvam 
claramente o atendimento aos interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 
62 da Lei Complementar n° 10 1/00. 

Art. 21 - A Lei Orçamentária poderá conter reserva de contingência constituída com 
recursos do orçamento fiscal e será equivalente a no máximo, 10% (dez por cento) da 
receita corrente líquida obtida no exercício de 2015, destinada ao atendimento de passivos 
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. 

Parágrafo Único: Excetua-se do limite e da vinculação estabelecidos no caput, o 
superávit do RPPS - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 
Florestal, destinados à capitalização do mesmo. 

Art. 22 - A Lei Orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as 
dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no 
art. 100 da Constituição Federal. 

Parágrafo único - Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos 
da administração pública municipal direta e indireta submeterão os processos referentes ao 
pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria do Município, antes do atendimento 
da requisição judicial observada as normas e orientações a serem baixadas por aquela 
unidade. 
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CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA E Ao ENDIVIDAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL 

Art. 23 - A administração da dívida pública municipal interna tem por objetivo 
principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes 
alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. 

§ 1° - Serão garantidos na Lei Orçamentária, recursos para pagamento da dívida. 

§ 2° - O Município, através de seus Poderes, subordinar-se-á às normas estabelecidas 
na Resolução n° 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o 
montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX, da 
Constituição Federal. 

Art. 24 - Na Lei Orçamentária para o exercício de 2016, as despesas com 
amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações 
contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento do respectivo 
projeto de lei à Câmara Municipal. 

Art. 25 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para contratação de 
- operações de crédito, subordinando-se às normas estabelecidas na Resolução n° 43/2001 do 

Senado Federal e demais dispositivos. 

Art. 26 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para a realização de 
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o 
disposto no art. 38 da Lei Complementar n° 101/00 e atendidas às exigências estabelecidas 
na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal e demais dispositivos. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS Do MUNICÍPIO 

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
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Art. 27 - No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos Poderes 
Executivo e Legislativo, observarão às disposições contidas nos artigos 18, 19, 20 e 71, da 
Lei Complementar n° 10 1/00. 

Art. 28 - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 
da Lei Complementar n° 101/00, aplicar-se-á a adoção das medidas de que tratam os § § 30 

e 40  do art. 169 da Constituição Federal. 

Art. 29 - Se a despesa com pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do 
art. 22 da Lei Complementar n° 101/00, a contratação de hora extra, fica restrita às 
necessidades emergenciais das áreas de educação, saúde, ação social e saneamento. 

Art. 30 - No exercício financeiro de 2016, observado o disposto no art. 169 da 
Constituição Federal, e no art. 33 desta Lei, somente poderão ser admitidos servidores se 
houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa. 

Art. 31 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 10, inciso II, da 
Constituição Federal, atendido o inciso 1 do mesmo dispositivo, ficam autorizadas as 
concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos 
e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de 
pessoal a qualquer título, observado o disposto nos artigos 15, 16, 17 e 71 da Lei 
Complementar n°  10 1/00. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Do MUNICÍPIO 

Art. 32 - A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2016 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração 
dos tributos municipais, com vistas à expansão da base de tributação e conseqüente 
aumento das receitas próprias. 
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Art. 33 - A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, 
adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade 
econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda. 

Art. 34 - O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de natureza 
tributária, só será aprovado ou editado se atendidas às exigências do art. 14 da Lei 
Complementar n °  101/00. 

Parágrafo único - Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de 
natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput. 

Art. 35 - Na estimativa das receitas do projeto de Lei Orçamentária poderão ser 
considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das 
contribuições que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara 
Municipal. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36 - É vedado consignar na Lei Orçamentária, crédito com finalidade imprecisa 
ou com dotação ilimitada. 

Art. 37 - O Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de 
custos e avaliação de resultado de ações de governo. 

Art. 38 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar n° 101/00, entende-se como 
despesas irrelevantes, para fins do § 30, aquelas cujo valor não ultrapasse os limites 
previstos nos incisos 1 e II do art. 24 da Lei n°. 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de 
obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras. 

Art. 39 - O Executivo deverá elaborar e publicar até trinta dias após a publicação da 
lei orçamentária de 2016, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso, nos termos do art. 8° da Lei Complementar n° 10 1/00. 
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Art. 40 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que 
viabilizem a execução de despesas, sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação 
orçamentária. 

Parágrafo único: A contabilidade registrará tempestivamente os atos e fatos relativos 
à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorrida, sem prejuízo das responsabilidades 
e providências derivadas da inobservância do capuz' deste artigo. 

Art. 41- A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no 
art. 167, § 2 0, da Constituição Federal, será efetivada mediante Decreto do Prefeito 
Municipal, utilizando as fontes de recursos previstas no art. 43 da Lei n° 4.320/64. 

Art. 42 - Não será aprovado projeto de lei que implique em aumento das despesas 
orçamentárias, sem acompanhamento da estimativa do impacto orçamentário e financeiro 
definidas no art. 16 da Lei Complementar n° 101/00 e da indicação das fontes de recursos. 

Art. 43 - As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários 
aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada 
categoria de programação e respectivos grupos de despesa, fontes de recursos e 
modalidades de aplicação, especificando o elemento de despesa. 

Art. 44 - O Executivo poderá encaminhar mensagem ao Legislativo para propor 
modificações nos projetos de lei, relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, 
ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação do projeto 
de lei do orçamento anual, no tocante às partes cuja alteração é proposta. 

Art. 45 -. Se o projeto de lei orçamentária de 2016 não for enviado pelo Poder 
Legislativo até 31 de dezembro de 2015 para sanção, a programação dele constante poderá 
ser executada, enquanto a respectiva lei não for aprovada, para o atendimento das seguintes 
despesas: 

1 - pessoal e encargos sociais; 
II - beneficios previdenciários; 
III - amortização, juros e encargos da dívida; 
IV - PIS-PASEP; 
V - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de 
Saúde. 
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VI - demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município; e 
VII - outras despesas correntes de caráter inadiável. 

Parágrafo único - As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas à 
1/12 (um doze avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2016, 
multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei. 

Art. 46 - Integram a presente Lei os seguintes anexos: 
1 - Prioridades e Metas dos Programas Finalísticos; 
II - Anexos de Metas Fiscais; 
III - Projeção da Receita para os exercícios de 2016 a 2018; 
IV - Memória e Metodologia de Cálculo. 

Art. 47 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Florestal, 24 de dezembro de 2015. 

Herbert  d~; iveira 
refeito Municipal 

Servido, a) 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
FLORESTAL 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
FLORESTAL 

ANEXO 1 DA LD012016 - PRIORIDADES E METAS 
PRIORIDADES METAS PRIORITÁRIAS 

01 Legislativa - 	 Dar 	continuidade 	às 	atividades 	administrativas 	de 	competência 	do 
Legislativo. 
- Dar continuidade e revitalizar as atividades administrativas de competência 
do município. 

02 Administração - Revitalizar as atividades de competência tributária e fiscal da Prefeitura, 
objetivando o aumento da arrecadação própria. 
- Manutenção do pagamento do serviço da divida. 
- Manter e ampliar, os convênios de cooperação mútua formalizados com 
outros órgãos públicos. 
-Efetuar Operação de Credito no PMAT 

03 Segurança Pública - Manutenção dos convênios formalizados com a Polícia Militar de Minas 
Gerais 	e 	Secretaria 	de 	Segurança 	Pública, 	além 	da 	manutenção 	de 
monitoramento (olho vivo). 
- Executar as ações administrativas e financeiras do Departamento. 
- 	 Adquirir 	Veículos 	,equipamentos 	e 	materiais 	permanentes 	para 	o 
Departamento. 
- Executar as ações administrativas e financeiras do FMAS. 
- 	Adquirir equipamentos 	e 	materiais 	permanentes 	necessários 	para 	as 
atividades do FMAS. 

04 Assistência Social - Construir, ampliar e reformar prédios da Assistência Social. 
- Manter prédios vinculados ao departamento. 
- Contribuição ao COGEMAS 
- Criar a "Casa dos Conselhos" (Conselho Municipal de Assistência Social, 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente e o Conselho 
Municipal do Idoso) 
- Manter o Conselho Tutelar. 
- Construção do ORAS próprio 
- Apoiar as entidades sem fins lucrativas e de utilidade pública. 
- Implantar e organizar o sistema de monitoramento e avaliação 
- Conceder benefícios eventuais e continuado às famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 
- Criar espaço especifico para o Programa Bolsa Família. 
- 	 Adquirir 	equipamentos 	e 	materiais 	permanentes 	necessários 	para 	a 
execução do Programa Bolsa Família. 
- Manter e ampliar a concessão do beneficio eventual (aluguel social) 
- 	 Criar 	e 	apoiar 	ações 	de 	geração 	de 	renda 	visando 	a 	capacitação 
socioprofissional e a inserção em grupos de produção. 
- Contribuir para inserção de jovens na conquista do primeiro emprego. 
- Promover ações de convivência, fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários no ORAS. 
- Acompanhar as famílias do Bolsa Família e do BPC, 
- Elaborar diagnóstico social do publico da Assistência Social 
- Fornecer ações socioeducativas às crianças e adolescentes no ORAS. 
- Manter as ações do tele centro 'Florescer" 
- Elaborar O plano de Acompanhamento aos usuários do BPC 
- Implementar as ações de políticas às pessoas com deficiência. 
- Promover o atendimento e acompanhar às famílias e indivíduos com direitos 
violados. 
- Realizar acompanhamento social à adolescentes durante o cumprimento da 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 

Medida sócio educativa de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 
Assistida. 
- 	 Executar 	Serviços 	de 	Convivência 	e 	Fortalecimento 	de 	Vínculos 	de 
Crianças, Adolescentes, e Idosos. 
-Executar Plano de Serviços do Plano Mineiro 
- Promover capacitação de Funcionários do Departamento. 
- Realizar Parcerias e Convênios para o Departamento de Assistência Social 
- Promover acolhimento institucional aos idosos 
Promover 	atendimento 	as 	famílias 	com 	crianças 	e 	adolescentes 
institucionalizadas 

05 Trabalho - Dar continuidade aos programas de capacitação e preparação de mão de 
obra. 
- Promover a assistência à saúde do servidor através de convênios. 
- Atividades Curriculares do Ensino Fundamental 
- Atividades Curriculares do Ensino Infantil 
- Suporte ao Ensino Fundamental. 
- Suporte ao Ensino Infantil. 
- Modernização do Transporte Escolar. 
- Mobiliário e Equipamento para Unidades de Ensino Fundamental 

06 Educação - Execução de Obras de Reforma e Ampliação da Creche Municipal. 
Mobiliário e Equipamentos para Unidades do Ensino Infantil 
- Modernização das Unidades Físicas do Ensino Fundamental. 
- Modernização das Unidades Físicas do 
Ensino Infantil. 
- Material Didático e Escolar Alunos do Ensino Fundamental. 
- Desenvolvimento das Atividades Extracurricu lares. 
- Ações Ensino Fundamental Recursos do QUESE. 
- Material Didático e Escolar Alunos do Ensino Infantil. 
- Educação do Jovem e do Adulto. 
- Execução de Obras de Reforma e Ampliação das Escolas Municipais. 
- Execução de Obras de Reforma e Ampliação das Quadras nas Escolas 
Municipais. 
-Manutenção do Fundeb. 
-Manutenção dos Programas Vinculados ao Ensino 
- Manter e revitalizar a educação fundamental e a educação da criança de O a 
6 anos, e todas atividades a elas relacionadas. 
- Promover programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional das 
professoras da rede municipal de ensino. 
- Dar continuidade a implantação de laboratórios de informática nas escolas 
da rede municipal de ensino. 
- Apoiar o ensino supletivo por meio de parcerias. 
- Apoiar e incentivar a implantação de novos cursos universitários no 
município por meio de parcerias. 
- Ampliar e modernizar o transporte dos escolares. 
- Implantar o Núcleo de manutenção e Apoio ao Transporte Escolar. 
- Implantar ações objetivando o controle e melhoria nutricional de merenda 
escolar. 
- Incentivar o estudante migrante apoiando sua locomoção. 

PubfEac 	Afraçk 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 

PRIORIDADES METAS PRIORITÁRIAS 
- Construção Ampliação e Reforma do Pronto Atendimento Municipal. 
-Implantação de Consultório Odontológico na Unidade PSF. 

07 	 Saúde -Criação de Postos Volantes no Município 
-Ampliação da Estrutura Física do PSF. 
-Aquisição de Equipamentos e Veículos para o PSF. 
-Capacitação e Criação de novas Equipes PSF 
-Construção de nova Unidade PSF. 
-Criação de grupos de Apoio a Gestantes. 
-Implantação de Pops de Enfermagem 
- Aquisição de ambulâncias 
- Informatização do sistema de atendimento à saúde 
- Implantação de programa de erradicação da perda dentária e 
preventivo de cáries. 
-Manutenção do Programa Saúde Bucal 
- Vigilância em Saúde Aquisição de Veículos 
Aquisição de Veículos e Equipamentos para Secretaria de Saúde 
-Criação do Serviço de Locomoção de Pacientes 
- Manutenção da Assistência Farmacêutica 
-Modernização da Secretaria de Saúde. 
-Criação do Programa PCE. 
-Implantação do Programa de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de 
Saúde 
-Atendimento às Urgências e 
Emergências. 

-Manutenção do Programa Zoonoses. 
-Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária. 
Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica. 
-Apoio as Campanhas de Vacinação. 
-Capacitação de Profissionais na Saúde. 
-Manutenção de Convênios Vinculados a Saúde e Criação de novos 
Convênios. 
-Consórcios de Saúde 
- 	Manter 	e 	revitalizar 	a 	operacionalização 	da 	assistência 	médica 	e 
ambuiatorial já disponibilizada à população. 
- Dar continuidade às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica, 
incrementando programas de caráter informativo e educativo à população. 
- Aprimorar o atendimento emergencial. 
- Programa de atendimento médico na zona rural do município. 
- Manutenção do programa de saúde da família. 
- Manter e revitalizar todas atividades de utilidade pública disponibilizando 
aos municípios. 
- Dar continuidade às ações de recuperação das estradas vicinais e infra- 
estrutura urbana. 
- Manutenção de Vias e Logradouros. 

Urbanismo / - Trânsito Urbano. 
08 Saneamento e - Limpeza Pública. 

Transporte -Sinalização de Ruas e Avenidas 
-Drenagem Pluvial Urbana. 

Manutenção do Sistema de Retransmissão de Sinais de TV. 
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- Conservação das Estradas Vicinais. 	- 

- Execução de Obras de Infra-estrutura Urbana. 
- Convênios para Obras de Reforma e Ampliação de Ruas e Avenidas. 
Execução de Obras de Saneamento Básico Urbano. 
- Execução de Obras Melhoramento do Tráfego Estradas Vicinais. 
- Execução de Obras de Revitalização do Cemitério. 
- Execução de Obras Previstas em Convênios de Exercícios Anteriores. 
-Construção Ampliação e Reformas de Praças Parques e Jardins. 
- Modernização da Frota Municipal 
-Aquisição de Veículos Equipamentos e Maquinas Pesadas 
-Desapropriação de Imóveis de Área para Construção de Distrito Industrial. 
-Construção de Distrito Industrial. 
Criação de Parque Ecológico Municipal 
-Construção Reforma Ampliação de Redes de Esgoto. 
-Aquisição de Abrigos para Passageiros 
- Dar continuidade á execução da rede coletora de esgoto sanitário na sede 
do município. 
- Viabilizar a formação de convênios objetivando a implantação de sistema 
de tratamento de esgoto sanitário. 
- Dar prosseguimento ás obras de pavimentação de vias urbanas. 
- Implantar mecanismos para maior segurança do tráfego urbano. 
- Dar continuidade ao programa de implantação de energia elétrica em 
propriedades rurais e no perímetro urbano com recursos da Contribuição 
para iluminação Pública. 
- Modernizar a frota de veículos e equipamentos rodoviários 
-Viabilizar a construção de um Parque Municipal e revitalização das praças. 
- Promover e apoiar festividades populares e culturais. 
- Promover e apoiar eventos esportivos e recreativos. 
- Manter, modernizar e ampliar o sistema de retransmissão de sinais de TV. 
- Promover as atividades culturais, inclusive ampliar, aprimorar e divulgar 
todo 	empreendimento 	de 	referência 	ao 	acervo 	histórico 	e 	cultural 	do 
município. 

Cultura / Es portes/ - Promover em parcerias com OG e ONG a implantação do turismo no 

9 Lazer e Turismo município.  
- Preservação do Patrimônio Histórico 
E Cultural. 
-Promover o Turismo no Município. 
-Incentivo aos Esporte Amador. 
-Subvenções. 
- Manutenção de Centros Culturais. 
- Incentivo a Criação de Grupos Culturais. 
- Modernização e Incentivo a Cultura. 
- Jogos Escolares 
- Manutenção, operacionalização e revitalização das instalações esportivas 
existentes. 
- Incentivar a produção artesanal. 
- Apoio ás diversas formas de manifestações culturais. 
- Apoio ao esporte amador e especializado. 
- Ampliar o sistema de telefonia móvel e internet para a zona rural do 
Município. 
- Manter convênio formalizado com a Emater. 

Publicado ~Cr 

/ 

VI 

16 



PREFEITURA MUNICIPAL 
FLORESTAL 
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- Revitalizar o apoio ao pequeno agricultor por meio da disponibilizarão da 

10 Agricultura "patrulha agrícola". 
- Promover em parceria com OG ou ONG ações que têm por objetivo o 
desenvolvimento agro-pecuário no município. 
- Apoio ao CODEMA. 
- Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável. 

- Garantir ao FPMF - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 
Previdência Social FLORESTAL 

11 dos Servidores (Previdência dos Servidores Públicos Municipais) o desenvolvimento de 
suas atividades constitucionais. 
- Garantir o pagamento dos benefícios e proventos de acordo com a 
Legislação vigente. 

12 	Geração de Emprego - Apoiar a implantação de indústrias e outras atividades econômicas que 

e Renda possa vir aumentar a oferta de empregos no município. 

Florestal, 24 de dezembro de 2015. 
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