
ESTADO  DA PARAiBA
CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE

"CASA CONS. JOSE OS6RIO DA N6BREGA"

GABINETE  DA  PRESIDENCIA

LEI  N° 840, de 16 de junho de 2020.

a

a

DISPOE    SOBRE   AS    DIRETRIZES    PARA

5:AE&E£8fc?oDFtN#88QDAEM=g2TtAB'8
MUNIcipIO  DE  SOLEDADE  E  DA  OUTRAS
PROVIDENCIAS.

0   PRESIDENTE   DA   CAMARA   MUNICIPAL   DE   VEREADORES   DE
SOLEDADE -PB,  no uso das atribuig6es que lhe sao conferidas pelo Artigo 68,  §8° da
Lei   Organica   do   Municipio,   e   pelo  Artigo   11,   §1°,   inciso  V,   alinea   h   da   Resolugao
005/1997 (Regimento  lnterno)  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1° Sao estabelecidas,  em  cumprimento ao disposto  no  art.165,  § 20,
da    Constituigao    Federal,    as    diretrizes    orgamentarias    do    Municipio    para    2021,
compreendendo:

I  -As prioridades e metas da administragao pdblica municipal;
11  -A estrutura e organizagao dos orgamentos;
111   -  As   diretrizes   para   a   elaboragao   e   execugao   dos   orgamentos   do

Municipio e suas alterag6es;
IV  -As disposig6es  relativas a  divida  pdblica  municipal;
V  -  As  disposig6es  relativas  as  despesas  do  Municipio  com  pessoal  e

encargos sociais;
Vl  -As disposig6es sobre alterag6es na  legislagao tributaria do Municipio;
Vll -As disposig6es gerais.

CApiTULO  I
DAS  PRIORIDADES  E  METAS DA ADMINISTRACAO  PUBLICA MUNICIPAL

Art.  2°  Em  consonancia  com  o art.165,  § 2°,  da  Constituigao  Federal,  as
metas e  as  prioridades do  municipio de  Soledade  para  o  Exercicio  Financeiro de 2020
as quais serao estabelecidas no  Plano  Plurianual 2018/2021,  que terao precedencia na
alocagao   de   recursos   na   Lei   Orgamentaria   de   2021   e   na   sua   execugao,   nao   se
constituindo,  todavia,  em  limite  a  programagao  das  despesas,  devendo  observar  as
seguintes  prioridades:

I  -A  reorganizagao  administrativa  e  gerencial  do  setor  pdblico  atraves  do
redimensionamento  da  estrutura  organizacional  basica  do  Poder  Executivo,  em  todos
os niveis da administragao;

11  -A  busca  de  novas  alternativas  de  ocupagao  produtiva  e  geradora  de
renda;

Ill   -  A   recuperagao   da   economia   municipal   com   adogao   de   medidas
capazes de melhorar o desempenho dos setores produtivos;

lv  -  0  acesso  a  populagao  aos  bens  e  servigos  basicos  como  saude,
educagao, saneamento,  habitagao e assistencia social;

V  -  As  atividades  de  manutengao,  conservagao  e  recuperagao  de  bens
pdblicos  e  as  obras  em  andamento  terao  prioridades  sobre  as  ag6es  de  expansao  e
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implantagao   de   novas   obras,   exceto   aquelas   derivadas   de   convenios   e   acordos
firmados durante o decorrer do exercicio financeiro;

VI  -Consolidar a estabiljdade econ6mico-financeira do Tesouro Municipal;
VIl  -Combater a  pobreza,  por meio da  insergao social.
§   1°   Na   destinagao   dos   recursos   relativos   a   programas   sociais,   sera

conferjda prioridade as areas que apresentem  indices sociais baixos.
§  2°  Acompanha  esta  Lei  relagao  das  ag6es  que  constituem  despesas

obrigat6rias  de  carater continuado de ordem  legal  ou  constitucional,  nos termos do art.

9°,  § 2°,  da  Lei  Complementar n°  101,  de 2000,  sendo facultado ao  Prefeito  Municipal a
inclusao de novas ag6es.

§  3°  Em  virtude  da  obrigatoriedade  da  elaboragao  e  remessa  ao  Poder
legislativo   desta    Lei,    antes   da   elaboragao   do   Plano    Plurianual   2018/2021,    este
referendar e incluira as metas e prioridades constantes nos anexos daquela.

CApiTULO  11
DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS

Art. 3° Para efeito desta  Lei, entende-se por:
I   -   Programa,   o   instrumento   de   organizagao   da   agao   governamental

visando  a  concretizagao  dos  objetivos  pretendidos,  sendo  mensurado  por  indicadores
estabelecidos no plano plurianual;

11  -Atividade,  urn instrumento de programagao para alcangar o objetivo de
urn   programa,   envolvendo   urn   conjunto   de   operag6es   que   se   realizam   de   modo
continuo  e  permanente,  das  quais  resulta  urn  produto  necessario  a  manutengao  da
agao de governo;

Ill  -  Projeto,  urn  instrumento  de  programagao  para  alcangar o  objetivo  de
urn  programa,  envolvendo  urn  conjunto  de  operag6es,  limitadas  no  tempo,  das  quais
resulta  urn  produto  que  concorre  para  a  expansao  ou  aperfeigoamento  da  agao  de
governo;  e

lv   -   Operagao   especial,   as   despesas   que   nao   contribuem   para   a
manutengao  das  ag6es  de  governo,  das  quais  nao  resulta  urn  produto,  e  nao  geram
contraprestaeao direta sob a forma de bens ou servigos.

§ 1° Cada programa  identificara as ag6es necessarias para atingir os seus
objetivos,  sob a forma de atividades,  projetos e operag6es especiais,  especificando os
respectivos valores  e  metas,  bern como as  unidades orgamentarias  responsaveis  pela
realizagao da agao.

§  2° Cada  atividade,  projeto e operagao especial  identificara  a fungao e a
sub fungao as quais se vinculam,  na forma do Anexo que  integra a  Portaria SOF  n° 42,
de  14/04/1999, e suas alterag6es posteriores.

§   3°   As   categorias   de   programagao   de   que   trata   esta    Lei   serao
identificadas   no   projeto   de   lei   orgamentaria   por  programas,   ativjdades,   projetos  ou
operag6es especiais.

Art.   4°   Os   orgamentos   fiscal   e   da   seguridade   social   discriminarao   a
despesa  por  unidade  orgamentaria,  detalhada  por  categoria  de  programagao  em  seu
menor  nivel,  com  suas  respectivas  dotag6es,  especificando  a  esfera  orgamentaria,  a
modalidade  de  aplicagao,  a  fonte  de  recursos,  e  os  grupos  de  despesa  conforme  a
seguir discriminados:

I -0 orgamento a que se refere
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class,f,cagao''   -°   grup°   de   despesa   a   que   Se   refere,   obedecendo   a   seguinte
a) DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais;
Juros e Encargos da Divida;
Outras Despesas Correntes.
b)  DESPESAS  DE CAPITAL
lnvestimentos;
lnvers6es  Financeiras;
Amortizagao da  Divida;
§     1°    As     unidades     orgamentarias     serao     agrupadas     em     6rgaos

orgamentarios,  entendidos como sendo o de menor nivel da classificagao institucional.

§  2° As fontes  de  recursos,  citadas  no  caput  deste  artigo,  destinam-se  a
indicar   a   origem   dos   mesmos,    e   os   c6digos   e   descrigao   das   mesmas   serao
estabelecidos em  Decreto,  quando do envio do Projeto de Lei Orgamentaria.

§  3°  Cada  projeto  constara  somente  de  uma  unidade  orgamentaria  e  de
urn programa.

§ 4° A modalidade de aplicagao,  referida  no caput deste artigo,  destina-se
a indicar se os recursos serao aplicados:

I  -  Mediante transferencia  financeira  a  outras  esferas  de  governo,  6rgaos
ou entidades,  inclusive decorrente de descentralizagao orgamentaria;  ou

11  -Diretamente  pela  unjdade detentora do credito orgamentario,  por outro
6rgao ou entidade no ambito do mesmo nivel de governo.

§ 5° A especificagao da modalidade de que trata este artigo sera efetuada
pela    Secretaria    da    Administragao    e    Finangas,    observando-se,     no    minimo,    o
detalhamento   constante   na   Portaria   interministerial   n°   163,   de   04/05/2001,   e   suas
alterag6es posteriores,

§  6°  E  vedada  a  execugao  orgamentaria  com  a  modalidade  de  aplicagao"a  ser definida  -99".

Art.  5°  Os  orgamentos  fiscal  e  da  seguridade  social  compreenderao  a
programagao  dos   Poderes  do  Municipio,   seus  fundos,   6rgaos,   autarquias,   inclusive
especiais   e  fundag6es   instituidas   e   mantidas   pelo   Poder   Publico,   bern   como   das
empresas  publicas,   sociedades  de  economia  mista  e  demais  entidades  em  que  a
Municipio  venha  a  criar,  e  que,  direta  ou  indiretamente,  detenha  a  maioria  do  capital
social  com  direito  a  voto  e que dela  recebam  recursos  do Tesouro  Municipal,  devendo
a   correspondente   execugao   orgamentaria   e   financeira   ser   registrada   no   Sistema
Orgamentario e  Financeiro do Municipio.

Art.  6°  A  lei  orgamentaria  discriminara  em  categorias  de  programagao
especjf'Casai,.:E;s::a:g:6:es::d:et:::Sa::nl{:%::se::o::r,deeassIstenc'as°C'a''

Ill  -As despesas com contribuig6es previdenciarias;
lv -A participaeao em Constituigao ou aumento de capital de empresas;
V  -Ao  pagamento de  precat6rios judiciarios,  que constarao das  unidades

orgamentarlai,re.SE%n:::::Ss::'°cSo:6:ji°oshizagao  da  divida  contratada,  que  Constara°

das unidades orgamentarias responsaveis pelos d6bitos;
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Art.  7° 0  projeto de  lei  orgamentaria  que  o  Poder Executivo encaminhara
a Camara de Vereadores e a respectiva lei serao constituidos de:

I  -Texto da  lei;
11  -Quadros orgamentarios consolidados;
Ill  -anexo  dos  orgamentos fiscal  e  da  seguridade  social,  discriminando  a

receita e a despesa na forma definida nesta Lei; e
lv  -  Discriminagao  da  legislagao  da  receita  e  da  despesa,  referente  aos

orgamentos fiscal e da seguridade social.
§  1°  Os  quadros  orgamentarios  a  que  se  refere  o  inciso  11  deste  artigo,

incluindo  os  complementos  referenciados  no  art.  22,  incisos  Ill  e  lv,  e  paragrafo  unico,
da  Lei  n° 4.320,  de  17/03/1964,  sao os seguintes:

I   -   Evolugao  da   receita  do  Tesouro   Municipal,   segundo  as  categorias
econ6micas e seu desdobramento em fontes;

11  -  Evolugao  da  despesa  do  Tesouro  Municipal,  segundo  as  categorias
econ6micas e grupos de despesa;

Ill  -  Resumo  das  receitas  dos  orgamentos  fiscal  e  da  seguridade  social,
isolada e conjuntamente,  por categoria econ6mica e origem dos recursos;

lv -Resumo das despesas dos orgamentos fiscal e da seguridade social,
isolada e conjuntamente,  por categoria econ6mica e origem dos recursos;

V  -  Receita  e  despesa,  dos  orgamentos  fiscal  e  da  seguridade  social,
isolada  e  conjuntamente,  segundo  categorias  econ6micas,  conforme  o Anexo  I  da  Lei
no 4.320,  de  1964;

Vl  -Receitas dos orgamentos fiscal e da seguridade social de acordo com
a  classificagao  constante do Anexo  11  da  Lei  n° 4.320,  de  1964,  identificando a fonte de
recurso correspondente a cada natureza de receita e o orgamento a que pertencem;

Vll  -  Despesas  dos  orgamentos  fiscal  e  da  seguridade  social,  isolada  e
conjuntamente,  segundo Poder e 6rgao, por fontes de recursos e grupos de despesa;

Vlll  -  Despesas  dos  orgamentos  fiscal  e  da  seguridade  social,  isolada  e
conjuntamente,  segundo a fungao,  subfungao,  programa e grupo de despesa;

lx   -   Recursos   do   Tesouro   Municipal   diretamente   arrecadados,    nos
orgamentos fiscal e da seguridade social;

X -Fontes de recursos por grupos de despesas;
Xl  -  Despesas  dos  orgamentos  fiscal  e  da  seguridade  social  segundo  os

programas  de  governo,  com  os  seus  objetivos  e  indicadores  para  aferir os  resultados
esperados,   detalhados   por  atividades,   projetos  e  operag6es  especiais,   e   unidades
orgamentarias executoras;

Xll   -   Demonstrativo   dos   resultados   primario   e   nominal   do   Municipio
implicitos  na  lei  orgamentaria,  contendo  receitas  e  despesas,  primarias  e  financeiras,
de  acordo  com   a  metodologia  apresentada,   identificando  a   evolugao  dos  principais
itens;

Xlll  -Da  receita arrecada nos ultimos tres exercicios anteriores aquele em
que se elaborou a proposta;

XIV -Da  receita prevista no exercicio em que se elabora a proposta;
XV -Da receita prevista no exercicio a que se refere a proposta;
Xvl  -Da  despesa  realizada  no  exercicio  imediatamente  anterior  em  que

se elabora a proposta;
XVII -Da despesa fixada para o exercicio em que se elabora a proposta;
Xvlll -Da despesa fixada para o exercicio a que se refere a proposta;
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XIX    -    Da    aplicagao    dos    recursos    referente    a    Manutengao    e    ao
Desenvolvimento do Ensino -MDE,  nos termos do art. 212 da Constituigao Federal,  por
6rgao,  detalhando fontes e valores por categoria de programagao;

XX  -  Da  aplicagao  dos  recursos  referentes  ao  Fundo  de  Manutengao  e
Desenvolvimento da  Educagao Basica -FUNDEB,  na forma que disp6e a legislagao do
mesmo;

XXI   -   Da   aplicagao   dos   recursos   do   Poder   Legislativo,   na   forma   que
disp6e a  Emenda constitucional n° 25;

Xxll  -Da aplicagao dos recursos referente as ag6es e servigos de saude,
na forma que disp6e a  Emenda Constitucional n° 29 e a legislagao correlata; e

Xxlll  -Da  Receita  Corrente  Liquida  -RCL,  com  base  no  art.   1°,  §  |°,
inciso  lv,  da  Lei Complementar n°  101/2000.

§ 2° A mensagem que encaminhar o projeto de lei orgamentaria contera:
I   -   Analise   da   conjuntura   financeiro-patrimonial   do   Municipio   e   suas

implicag6es sobre a proposta orgamentaria;
11 -Resumo da politica financeira e social do Governo;
111   -  lndicagao  do  6rgao  que  apurara  os  resultados  primario  e  nominal,

para fins de avaliagao do cumprimento das metas; e
Vl    -   Justificativa   da   estimatjva    e   da   fixagao,    respectivamente,    dos

principais agregados da receita e da despesa.
§  3°  0  Poder  Executivo  encaminhara  a  Camara  de Vereadores  ate trinta

dias   ap6s   o   envio   do   projeto   de   lei   orgamentaria,   demonstrativos   contendo   as
informag6es complementares relacionadas no correspondente Anexo a esta Lei.

§  4°  Os  valores  constantes  dos  demonstrativos  previstos  no  paragrafo
anterior serao elaborados a pregos da proposta orgamentaria.

§  5°  0  Poder Executivo  enviara  a  Camara  de Vereadores  os  projetos  de
lei orgamentaria e de creditos adicionais com sua despesa discriminada,  sendo que,  no
caso do projeto de lei orgamentaria,  por elemento de despesa.

§ 6° Os 6rgaos responsaveis pelo Sistema de  Planejamento e Orgamento
Municipal  encaminharao  a  Camara  de  Vereadores,  no  mesmo  prazo  fixado  no  §  30

®       i:g:i:inn:d#o[8:; deemc:jnostLaat|':: ::mat;:::ea ::'at9g8 odoaos, o°obricse:tuoe ec°cn,:tqaur:TtadamEr°r:::st):

I  -  Especificagao  do  objeto  ou  etapa  da  obra,  identificando  o  respectivo
titulo orgamentario;

11  -Estagio em que se encontra;
Ill  -Cronograma fisico-financeiro para sua conclusao;
lv -Etapas a serem executadas com as dotag6es consignadas no projeto

de lei orgamentarja,  incluindo a estimativa para os exercicios de 2018 a 2021 ; e
V -Demonstragao do cumprimento do art. 44.
§   7°  A  falta   de   encaminhamento   das   informag6es   previstas   no   §   6°

excluira  a  obra  do  rol  de  ag6es  do  Anexo  de  Metas  e  Prioridades,  sem  prejuizo  da
aplicagao das medidas previstas no art.  55.

§ 8° A Camara de Vereadores tera acesso a todos os dados utilizados na
elaboragao da proposta orgamentaria.

§  9°  Os  demonstrativos  e  informag6es  complementares  exigidos  por esta
Lei  identificarao,  logo abaixo do respectivo titulo,  o dispositivo a que se  referem.

§  10° 0  projeto de  lei  orgamentaria  atualizara  a  estimativa  da  margem  de
expansao    das    despesas    obrigat6rias    de    carater    continuado,    considerando    os

Rua Jos6 Francisco de Aradjo, 57a -Centro -Soledade -PB -CEP: 58.155-000
CNPJ:  24.107.823/0001-89



ESTADO  DA PARAiBA
CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE

``CASA CONS. JOSE OS6RIO DA N6BREGA"

GABINETE  DA  PRESIDENCIA

a

a

acrescimos de .receita resultantes do crescimento da economia e da evolugao de outras
variaveis   que   implicam   aumento  da   base  de  calculo,   bern   como  de  alterag6es   na
legislagao tributaria,  e demonstrara  sua  utilizagao,  de forma compativel com  os anexos
previstos  no § 2° do art.  20 e no art.  39.

Art.   8°   Para   efeito  do  disposto   no  artigo  anterior,   o   Poder  Legislativo
encaminhara  a  Secretaria  Municipal  de  Finangas,  ate  30  de  agosto,   sua  respectiva
proposta   orgamentaria,   para   fins   de   consolidagao   do   projeto   de   lei   orgamentaria,
observadas as disposig6es desta Lei.

CApiTULO  Ill
DAS DIRETRIZES PARA ELABORACAO

DOS ORCAMENTOS  DO MUNIcipIO E SUAS ALTERAC6ES
Secao I

Das Diretrizes Gerais

Art.   9°  A   elaboragao   do   projeto,   a   aprovagao   e   a   execugao   da   Lei
Orgamentaria de 2021  deverao ser realizadas de modo a evidenciar a transparencia da
gestao fiscal,  observando-se:

I   -  0   principio  do  controle  social,   que  implica  assegurar  e  estimular  a
participagao    popular   no    processo   de    planejamento    municipal,    na    elaboragao   e
acompanhamento do orgamento;

11  -  0  principio  da  transparencia  e  da  publjcidade,  que  garante  o  amplo
acesso da sociedade a todas as informag6es relativas a cada uma dessas etapas.

Paragrafo tlnico. Serao divulgados,  pelo Poder Executivo,  ao menos:
a)   As   estimativas   das   receitas   de   que   trata   o   art.   12,   §   3°,   da   Lei

Complementar n°  101,  de 2000;
b) A  proposta  de  lei  orgamentaria,  inclusive  em  versao  simplificada,  seus

anexos,   a   programagao   constante   do   detalhamento   das   ag6es   e   as   informag6es
complementares;

c) A lei orgamentaria anual;
d) A execugao orgamentaria  com o detalhamento das ag6es por Unidade

Orgamentaria.

Art.   10°  A  elaboragao  do   projeto,   a   aprovagao  e  a   execugao  da   Lei
Orgamentaria   de   2021   deverao   levar  em   conta   a   obtengao   de   superavit   primario
conforme   discriminado   no   Anexo   de   Metas   Fiscais,   nos   orgamentos   fiscal   e   da
seguridade   social,   com   o   objetivo   de   garantir   solidez   financeira   da   administragao
municipal.

§ 1° Na elaboragao, aprovagao e execugao dos orgamentos mencionados
no caput deste artigo podera haver compensagao entre as metas estabelecidas para os
orgamentos fiscal e da seguridade.

§  2°  Sem  prejuizo  do  disposto  no  art.  9°,  §  4°,  da  Lei  Complementar  n°
101,  de  2000,  o  Poder  Executivo  encaminhara  a  Camara  de Vereadores,  no  prazo  de
trinta dias ap6s o encerramento de cada quadrimestre,  e trinta dias ap6s o fechamento
da  Prestagao de  Contas Anuais,  no encerramento do exercicio,  relat6rios de avaliagao
do cumprimento da  meta  de superavit primario dos oreamentos fiscal e da  seguridade,
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bern   assim   das   justificag6es   de   eventuais   desvios,   com   indicagao   das   medidas
corretivas.

Art.    11    0    projeto    de    lei    orgamentaria    podera    incluir   programagao
condicionada,  constante  de  propostas  de  alterag6es  do  Plano  Plurianual  2018/2021,
que tenham sido objeto de projetos de lei especificos.

Paragrafo  tlnico. A  Lei orgamentaria somente contemplara dotagao  para
investimentos  com  duragao  superior  a   urn  exercicio  financeiro  se  o  mesmo  estiver
contido no Plano  Plurianual 2018/2021  ou em  lei que autorize sua inclusao.

Art.12 A compensagao de que trata  o art.17,  § 2°,  da  Lei  Complementar
n°  101,  de  2000,  quando  da  criagao  ou  aumento  de  despesas  obrigat6rias  de  carater
continuado,  no  ambito  do  Poder  Legislativo  do  Municipio,  podera  ser  realizada  a  partir
do   aproveitamento   da   margem   de   expansao   do   art.   4°,   §   2°,   V,   da   mesma   Lei
Complementar, desde que observado:

I  -  0  limite  das  respectivas  dotag6es  constantes  da  lei  orgamentaria  e
seus creditos adicionais;

11  -  Os  limites  transit6rio,   prudencial  e  permanente  constantes  da  citada
Lei  Complementar;  e

Ill  -Os Anexos previstos nos arts.  2°,  § 2°,  e 38 desta  Lei.

Art.13  A  alocagao  dos  cr6ditos  orgamentarios  sera  feita  diretamente  a
unidade orgamentaria  responsavel  pela execugao das  ag6es  correspondentes,  ficando
proibida  a  consignagao de  recursos  a titulo de transferencia  para  unjdades  integrantes
dos orgamentos fiscal e da seguridade social.

Paragrafo    tlnico.    A    vedagao    contida    no    art.    167,    inciso    VI,    da
Constituigao  Federal,  nao  impede  a  descentralizagao  de  cr6ditos  orgamentarios  para
execugao de ag6es de responsabilidade da unidade descentralizadora.

Art.14 Alem  de  observar as  demais  diretrizes  estabelecidas  nesta  Lei,  a
alocagao  dos  recursos  na  lei  orgamentaria  e  em  seus  cr6ditos  adicionais  sera  feita  de
forma  a  propiciar  o  controle  dos  custos  das  ag6es  e  a  avaljagao  dos  resultados  dos
programas de governo.

Art.15  A  Secretaria  Municipal  de  Finangas,  at615  de  julho  de  2018  ou
dez dias uteis ap6s a publicagao desta Lei,  prevalecendo o que ocorrer por ultimo ficara
obrigada a solicitar do Tribunal de Justiga do  Estado da  Paraiba e ao Tribunal  Regional
do Trabalho da  Paraiba,  ou ainda em Comarcas ou Varas destes tlltimos,  a  relagao dos
debitos  constantes  de  precat6rios judiciarios ou  acordos judiciais  a  serem  incluidos  na
proposta  orgamentaria  de  2021,  conforme  determina  o  art.100,  §  1°,  da  Constituigao
Federal,  discriminada por 6rgao da administragao direta,  autarquias e fundag6es,  e por
grupo    de    despesas,    conforme    detalhamento    constante    do    art.    4°    desta    Lei,
especificando:

I  -Quando se tratar de precat6rio judiciario:
a)  Ntlmero da  agao originaria;
b)  Ntlmero do precat6rio;
c) Tipo de causa julgada;
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d)  Data da autuagao do precat6rio;
e)  Nome do beneficiario;
f) Valor do precat6rio a ser pago; e
g)  Data do transito em julgado.
11  -Quando  se trata de acordo judicial:
a) Ntlmero da agao;
c) Tipo e natureza da agao;
d) Data da autuagao da agao;
e)  Nome do beneficiario;
f) Valor da agao a ser pago; e
g)  Data do acordo judicial.
§  1°  0  Poder  Legislativo  comunicara  a  Secretaria  de  Finangas,  no  prazo

maximo  de   cinco   dias   contado  do   recebimento  da   relagao   dos   d6bitos,   eventuais
divergencias  verificadas  entre  a  relagao  e  os  processos  que  originaram  os  precat6rios
recebidos.

§  2°  A  relagao  dos  debitos,  de  que  trata  o  caput  deste  artigo,  somente
incluira   precat6rios   cujos  processos  contenham   certidao  de  transito  em  julgado  da
decisao  exequenda   (que  esta   em   execugao)   e   atendam   a   pelo   menos   uma   das
seguintes condig6es:

I -Certidao de transito em julgado dos embargos a execugao;
11   -  Certidao  de   que   nao  tenham   sido   opostos  embargos   ou   qualquer

impugnagao aos  respectivos calculos.

§  3°  Alem  das  informag6es  contidas  nos  incisos  do  caput  deste  artigo,
para  os precat6rios sujeitos ao parcelamento previsto  no art.  78 do ADCT,  a Secretaria
de  Finangas  solicitara  do  6rgao  competente  do  Poder  Judiciario,   no  caso  de  ag6es
plurimas,  os  valores  individualizados,  por  nome  do  autor/beneficiario  do  cr6dito  ou  sua
inscrigao  no  Cadastro  de  Pessoas  Fisicas  (CPF)  ou  Cadastro  Nacional  de  Pessoas
Juridicas (CNPJ) do  Ministerio da  Fazenda.

§   4°   A   inclusao   de   recursos   na   Lei   Orgamentaria   de   2020,   para   o
pagamento   de   precat6rios,   tendo   em   vista   o   disposto   no   art.   78   do  ADCT,   sera
realizada de acordo com os seguintes crit6rios:

I   -   Nos   precat6rios   nao-alimenticios,   os   cr6ditos   individualizados,   cujo
valor  for  superior  a  R$  5.181,00  (cinco  mil,  cento  e  oitenta  e  urn  reais),  ou  outro  que
vier  a  ser  definido  em  lei,  serao  objeto  de  parcelamento  em  ate  dez  parcelas  iguais,
anuais  e  sucessivas,  estabelecendo-se  que  o  valor  de  cada  parcela  nao  podera  ser
inferior  ao  valor  de  R$  1.000,00  (urn  mil  reais)  ou  outro  que  vier  a  ser definido  em  lei,
excetuando o residuo, se houver;

11  -Os  precat6rios  originarios  de  desapropriagao  de  im6vel  residencial  do
credor, desde que comprovadamente tlnico a 6poca da imissao na posse, cujos valores
ultrapassem   o   limite  disposto   no   inciso  anterior,   serao  divididos  em  duas  parcelas,
iguais e sucessivas,  observado o § 3° deste artigo;

Ill   -Parcela   a   ser  paga  em   2021,   decorrente   do  valor  parcelado  dos
precat6rios nos exercicios de 2019 e 2020; e

lv  -  Os juros  legais,  a  taxa  de  doze  por cento  ao  ano,  serao  acrescidos
aos precat6rios objeto de parcelamento,  a partir da 2a parcela.

§ 5°  A atualizagao monetaria dos precat6rios,  determinada no §  1° do art.
100  da  Constituigao  Federal  e  das  parcelas  resultantes  da  aplicagao  do  art.   78  do
ADCT,  observara,  no exercicio de 2021,  a variagao do indice de  Pregos ao Consumidor
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Amplo  (lpcA),  divulgado  pelo  lBGE,  desde  que  outro  indice  nao  tenha  sido  decidido
em  acordo judicial.

§  6°  Para  fins  de  identificagao  do  beneficiario,  podera  ser  considerado  o
primeiro autor de cada processo, exceto nas ag6es de que trata o § 3° deste artigo.

§  7° As  requisig6es dos  cr6ditos de  pequeno valor,  de qualquer natureza,
nos  termos  do  §  3°  do  art.100  da  Constituigao  Federal,  como  previsto  no  art.  7°,  Xl,
serao  feitas  pelo  juiz  da  execugao  diretamente  ao  Tribunal  competente,  que,  para  a
efetjvagao  do  pagamento,  organizara  as  requisig6es  em  ordem  cronol6gica  contendo
os valores discriminados por beneficiario e natureza alimenticia e nao-alimenticia,

Art.16 Alem  da  observancia  das  prioridades e  metas fixadas  nos termos
do art.  2° desta  Lei,  a  lei orgamentaria e seus creditos adicionais,  observado o disposto
no  art.  45  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  2000,  somente  incluirao  novos  projetos  e
despesas obrigat6rias de agao continuada se:

andamento;

a

I   -  Tiverem   sido  adequadamente  contemplados  todos   os   projetos  em

11   -   Os   recursos   alocados   destinam-se   a   contrapartidas   de   recursos
federais,  estaduais  ou  operag6es  de  creditos,  com  obj.etivo  de  concluir etapas  de  uma
agao  municipal;

Ill  -  Estiverem  assegurados  os  recursos  necessarios  a  preservagao  do
patrim6nio  pdblico;

lv -Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de recursos.

Art.  17  Nao  poderao  ser  destinados  recursos  para  atender  a  despesas
Com:

I  -lnicio  de  construgao,  ampliagao,  reforma  voluptuaria  ou  dtil,  aquisigao,
novas  locag6es  ou  arrendamentos  de  im6veis  residenciais,  salvo  nos  casos  inadiaveis
para atender servigos e ag6es de despesa obrigat6ria de duragao continuada;

11  -A96es que nao sejam de competencia  exclusiva do  Municipio,  ou  com
ag6es em  que a  Constituigao  Federal ou  a  Estadual e a  Lei  Organica do  Municipio  nao
estabelega    a    obrigagao    do    Municipio    em    cooperar   tecnica    e    financeiramente,
ressalvadas   aquelas   atividades   relativas   a   seguranga   da   sociedade   e   do   Estado,
atraves de convenio, acordo, ajustes, contrato ou instrumentos congeneres;

Ill  -  Clubes  e  associag6es  de  servidores  ou  quaisquer  outras  entidades
congeneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pre-escolar;

lv  -  Pagamento,  a  qualquer titulo,  a  servidor da  administragao  publica  ou
empregado  de  empresa  publica  ou  de  sociedade  de  economia  mista,  por  servigos  de
consultoria  ou  assistencia  tecnica,  inclusive  custeados  com  recursos  provenientes  de
convenios,   acordos,   ajustes  ou   instrumentos   congeneres,   firmados   com   6rgaos   ou
entidades de direito ptiblico ou  privado,  nacionais ou  internacionais;  e

V -Compra de titulos pdblicos.

§  1°  Desde  que  autorizado  em  lei  especifica,  podera  ser  incluida  na  lei
orgamentaria  despesas  para  atender  as  ag6es  de  seguranga  pdblica  nos  termos  do
caput do art.144 da Constituigao  Federal.

§ 2° Os servigos de consultoria somente serao contratados para execugao
de  atividades  que  comprovadamente  nao  possam  ser desempenhadas  por servidores
ou   empregados   da   administragao   municipal,    publicando-se,    al6m   do   extrato   do
contrato,  a justificativa,  custo total dos servigos,  especificagao dos servigos e  prazo de
conclusao.
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Art.    18    0s    recursos    para    compor    a    contrapartida    municipal    de
emprestimos  internos  e  externos  e  para  o  pagamento  de  sinal,  amortizagao,  juros  e
outros  encargos,  observados  os  cronogramas  financeiros  das  respectivas  operag6es,
nao  poderao  ter  destinagao  diversa  das  referidas  finalidades,  exceto  se  comprovado
documentadamente erro na alocagao desses recursos.

Art.   19   E  vedada  a   inclusao,   na   lei  orgamentaria  e  em   seus  cr6ditos
adicionais, de dotag6es a titulo de subveng6es sociais,  ressalvadas aquelas destinadas
a  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos,  de  atividades  de  natureza  continuada,  que
preencham  uma das seguintes condig6es:

I  -Sejam  de  atendimento  direto  ao  ptlblico,  de  forma  gratuita,  nas  areas
de assistencia social,  saude ou educagao, e estejam registradas no Conselho Municipal
de Assistencia Social -CMAS;

11  -  Sejam  vinculadas  a  organismos  de  natureza  filantr6pica,  institucional
ou assistencial;

Ill  -Atendam  ao  disposto  no  art.  204  da  Constituigao  Federal,  no  art.  61
do ADCT,  bern como na  Lei  n° 8.742,  de 07/12/1993;  ou

brasileira.
lv   -   Tenham   por   objetivo   a   divulgagao   da   cultura   local,   regional   ou

§  1°  Para  habilitar-se  ao  recebimento  de  subveng6es  sociais,  a  entidade
privada sem fins lucrativos devera apresentar declaragao de funcionamento regular nos
ultimos   dois   anos,    emitida   no   exercicio   de   2021    por   tres   autoridades   locais   e
comprovante de re,gularidade do mandato de sua diretoria.

sociais.
§ 2° E vedada,  ainda,  a  inclusao de dotagao global a titulo de subveng6es

Art.  20  E  vedada  a  inclusao  de  dotag6es,  na  lei  orgamentaria  e  em  seus
creditos  adicionais,  a  titulo  de  "auxilios"  para  entidades  privadas,  ressalvadas  as  sem
fins lucrativos e desde que sejam:

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

11  -Voltadas para as ag6es de saude e de atendimento direto e gratuito ao
ptiblico,   prestadas  por  entidades  sem  fins  lucrativos,   e  que  estejam   registradas  no
Conselho Municipal de Assistencia Social -CMAS;

Ill   -   Signatarias   de   contrato   de   gestao   com   a   administragao   publica
municipal,  nao qualificadas  como  organizag6es  sociais  nos termos da  Lei  n° 9.637,  de
15  de  abril  de  1998;

lv   -  Cons6rcios   intermunicipais,   constituidos   exclusivamente   por  entes
publicos,     legalmente    instituidos    e    signatarios    de    contrato    de    gestao    com    a
administragao    publica    municipal,    e    que    participem    da    execugao    de    programas
nacionais,  estaduais ou  municipais de politicas pdblicas;  ou

V   -   Qualificadas   como   Organizagao   da   Sociedade   Civil   de   lnteresse
Publico, de acordo com a Lei n° 9.790, de 23 de margo de  1999.

Paragrafo     dnico.     Sem     prejuizo     da     observancia     das     condig6es
estabelecidas neste artigo,  a  inclusao de dotag6es na  lei orgamentaria e sua execugao,
dependerao,  ainda, de:
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I  -  Publicagao,  pelo  Poder  Executivo,  de  normas  a  serem  observadas  na
concessao   de   auxilios,   prevendo-se   clausula   de   reversao   no   caso   de   desvio   de
finalidade;

H  -  Destinagao  dos  recursos  exclusivamente  para  a  ampliagao,  aquisigao
de equipamentos e sua  instalagao e de material permanente,  exceto no caso do jncjso
Ill do caput deste artigo;  e

conven,o         Ill   -   'dent'f'Ca9a°   d°   beneflclario   e   do   valor  transferido   no   respectivo

Art.   21   A  execugao  das   ag6es   de   que  tratam   os  arts.   19   e  20  fica
condicionada    a    autorizagao    especifica    exigida    pelo    caput    do    art.    26    da    Lei
Complementar n°  101,  de 2000.

fi        t::un'8 , :,: : :3:tis:u::g:rr:;:tg;i::ts:pr:::f:c%asot#q9:: ,t:%eia2:C:uar6:o::ddapeatr:a: n:o:i;d3a2do:Sd ep rivga6d4: Sf,'c:

Art.  22  A  reserva  de  contingencia  sera  constituida  exclusivamente  com
recursos do orgamento fiscal e no valor de ate 2% (dois por cento) da Receita Corrente
Liquida   na   proposta   orgamentaria,   sendo   destinada   ao   atendimento   de   passivos
contjngentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Paragrafo   tlnico.   Nao  sera   considerada,   para   os  efeitos  do  caput,   a
reserva  a  conta  de  receitas  vjnculadas  e  diretamente  arrecadadas  dos  fundos  e  das
entidades da administragao indireta.

Art.   23   As   prorrogag6es   e   composig6es   de   dividas   decorrentes   de
emprestimos,  financiamentos e  refinanciamentos somente poderao ocorrer se vierem  a
ser expressamente autorizadas por lei especifica.

Art.  24 A destinagao  de  recursos  para  ajuda  financeira,  a  qualquer titulo,
observara o disposto no art. 26 da Lei Complementar n° 101, de 2000.

§  1°  As  ajudas  financeiras  a  pessoas  fisicas,   nos  termos  desta  Lei,  e
observado  o  art.  26  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  2000,   nao  devera  exceder  o
percentual  de  3%  (tres  por  cento)  da  Receita  Corrente  Liquida  na  lei  orgamentaria,
ressalvados,  deste  percentual,  as ajudas ou auxilios financeiros feitos  pelo municipio e
cuja fonte de  recursos  seja  repasse de  programas,  ag6es  e/ou  projetos  dos  Governos
Federal e Estadual,  tais como:  SCFV e  Bolsa  Familia,  dentre outros.

§  2°  Na  alocagao  de  recursos  para  atender a  area  de  assistencia  social,
notadamente  na  aquisigao  de  produtos  e  servigos  que  serao  doados  ou  ofertados  a
pessoas  fisicas,  terao  preferencia  as  despesas  com  aquisigao  de  medicamentos,  e
alimentos para pessoas carentes e assistencia ao homem do campo.

Art.  25 As fontes  de  recursos e as  modalidades de  aplicagao,  aprovadas
na    lei    orgamentaria    e    em    seus    creditos    adicionais    poderao    ser    modificadas,

justificadamente,  para  atender  as  necessidades  de  execugao,  desde  que  verificada  a
inviabilidade tecnica,  operacional  ou econ6mica da execugao do cr6dito  na modalidade

prevista  na  lei  orgamentaria,  e  se  publicadas  por meio  de  Decreto  do  Chefe do  Poder
Executivo.
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Art.    26    0s    projetos    de    lei    relativos    a    creditos    adicionais    serao
apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orgamentaria anual.

§   1°  Acompanharao   os   projetos   de   lei   relativos   a   cr6ditos   adicionais
exposig6es   de   motivos   circunstanciadas   que   os   justifiquem   e   que   indiquem   as
consequencias   dos   cancelamentos   de  dotag6es   propostas   sobre   a   execugao   das
atividades, dos projetos, das operag6es especiais e dos respectivos titulos e metas.

§  2°  Cada  projeto  de  lei  devera  restringir-se'a  urn  dnico  tipo  de  cr6dito
adicional.

a
§   3°   Nos   casos   de   creditos   a   conta   de   recursos   de   excesso   de

arrecadagao,   as  exposig6es  de  motivos  conterao  a   atualizagao  das  estimativas  de
receitas  para  o  exercicio,  apresentadas  de  acordo  com  a  classificagao  de  que  trata  o
art.  7o,  §  10,  inciso Vl,  desta  Lei.

Art.  27  0s  recursos  alocados  na  lei  orgamentaria,  com  as  destinag6es
previstas  nos  arts.  7°,  incisos V e Vl,  e  18  desta  Lei,  somente  poderao  ser cancelados
para   a   abertura   de   cr6ditos   adicionais   com   outra   finalidade   mediante   autorizagao
especifica do Camara de Vereadores Municipal.

Se9ao  11
Das Diretrizes Especificas do Oreamento da Seguridade Social

Art.  28  0  orgamento  da  seguridade  social  compreendera  as  dotag6es
destinadas  a  atender  as  ag6es  de  saulde  e  assistencia  social,  obedecera  ao  disposto
nos  arts.194,195,196,199,  200,  203,  204,  e  212,  §  4°,  da  Constituigao  Federal,  os
dispositivos da  legislagao municipal concernente a  materia,  e contara,

I  -  Das  transferencias  federais  e  estaduais  constitucionais  e  voluntarias,
para as areas de saude e assistencia social;

11  -Do orgamento fiscal;  e
Ill  -  Das demais  receitas diretamente arrecadadas  pelos  6rgaos,  fundos e

entidades que integram, exclusivamente, este orgamento.

Paragrafo dnico. A destinagao de recursos para atender a despesas com
ag6es  e  servigos  publicos  de  saude  e  de  assistencia  social  obedecera  ao  principio  da
descentralizagao.

Art.   29   A   proposta   orgamentaria   incluira   os   recursos   necessarios   ao
atendimento   da   aplicagao   minima   em   ag6es   e   servigos   ptlblicos   de   satlde,   em
cumprimento ao disposto na  Emenda Constitucional n° 29, de  13 de setembro de 2000.

Paragrafo  dnico.  Para  efeito  do  disposto  no  caput,  considera-se  como
ag6es e servigos publicos de saude a totalidade das dotag6es da Secretaria de Saude
e  do  Fundo  Municipal  de  Sadde,  bern  como  de  outras  unidades  orgamentarias  que
tenham despesas na fungao Saude.

CApiTULO IV
DAS  DISPOSIC6ES  RELATIVAS A DivIDA  PUBLICA MUNICIPAL
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I  -Pessoal civil  da  administragao direta;
11  -  Servidores  da  administragao  indireta  (autarquias,  fundos  especiais  e

®

Art.  30  As  despesas  com  o  refinanciamento  da  divida  publica  municipal
serao incluidas,  na lei orgamentaria,  em seus anexos e nas leis de cr6ditos adicionais.

Paragrafo  tlnico.  Para  os fins desta  Lei,  entende-se  por refinanciamento
o   peg.amento   do   principal,   acrescido   da   atualizagao   monetaria   da   divida   publica
municipal,  conforme os contratos,  ajustes ou  instrumentos similares,  e de acordos com
os indices adotados pelo Governo Federal.

Art.  31  0  projeto  de  lei  orgamentaria  podera  incluir,  na  composigao  total
da  receita do Municipio,  recursos provenientes de operag6es de cr6dito,  respeitados os
limites estabelecidos na  legislagao correlata.

Paragrafo  tlnico. A lei  Orgamentaria Anual devera  conter demonstrativos
especificando,  por  operagao  de  cr6dito,  as  dotag6es  a  nivel  de  projetos  e  atividades
financiados por estes recursos.

Art.   32   A   lei   orgamentaria   anual   podera   autorizar   a   realizagao   de
operag6es  de  credito  por antecipagao  de  receita,  desde  que  observado  o  disposto  no
art.  38,  da  Lei Complementar n°  101/2000.

CApiTULO V
DAS DISPOSICOES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNIcipIO COM PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

Art.  33  0  Poder  Executivo,  por  intermedio  da  Secretaria  de  Finangas,
publicara,   ate  31   de  agosto  de  2020,  a  tabela  de  cargos  efetivos  e  comissionados
integrantes  do  quadro  geral  de  pessoal  civil,  demonstrando  os  quantitativos de  cargos
ocupados  por  servidores  estaveis  e  nao-estaveis  e  de  cargos  vagos,  comparando-os
com os quantitativos do ano anterior.

§   1°  0   Poder  Legislativo  observara   o  cumprimento  do  disposto   neste
artigo,  mediante  atos  pr6prios  de  seu  Presidente  ou  da  Mesa  Diretora,  de  acordo  com
seu  Regimento  lnterno,  aplicando,  o disposto  neste  paragrafo as entidades vinculadas
da administragao indireta.

§   2°   Os   cargos   transformados   ap6s    31    de   agosto   de   2020,    em
decorrencia   de   processo   de   racionalizagao  de   planos   de   carreiras   dos   servidores
publicos, serao incorporados a tabela referida neste artigo.

Art. 34 0 relat6rio bimestral de execugao orgamentaria contera em anexo
a  discriminagao das  despesas  com  pessoal  e encargos sociais,  de modo  a  evidenciar
os quantitativos despendidos com  vencimentos e vantagens fixas,  despesas variaveis,
encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais para as seguintes categorias:

fundag6es);

Art.   35   0s   Poderes   Executivo  e   Legislativo  do   Municipio  terao  como
limites   na  elaboragao  de   suas   propostas  orgamentarias,   para   pessoal   e  encargos
sociais,  al6m  do  disposto  nos  arts.18,19  e 20,  combinado  com  o  art.  71,  todos  da  Lei
Complementar  n°  101,  de  2000,  a  despesa  da  folha  de  pagamento  de julho  de  2017,
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projetada   para   o  exercicio,   considerando  os  eventuais  acr6scimos   legajs,   inclusive
revjsao  geral  sem  distingao  de  indices  a  serem  concedidos  aos  servidores  publicos
municipais,   alterag6es   de   planos   de   carreira   e   admiss6es   para   preenchimento  de
cargos,  em conformidade com o disposto no art.  38 desta  Lei.

Art.   36   No   exercicio   de   2020,   observado   o   disposto   no   art.   169   da
Constituigao  Federal,  e  no art.  39 desta  Lei,  somente poderao ser admitidos servidores
Se:

I    -    Existirem    cargos    e    empregos    publicos    vagos    a    preencher,
demonstrados  na  tabela  a  que  se  refere  o  art.  33  desta  Lei,  considerados  os  cargos
transformados,   previstos   no  §  2°  do  mesmo  artigo,   bern  como  aqueles  criados  de
acordo com o art.  38 desta Lei;

11  -  Houver  vacancia,  ap6s  31  de  agosto  de  2020,  dos  cargos  ocupados
constantes da referida tabela;

despesa; e
Ill  -Houver previa  dotagao orgamentaria  suficiente para o atendimento da

lv -For observado o limite prevjsto no art.  35.

Art.  37 0s projetos de lei sobre transformagao de cargos,  a que se refere
o  §  2°  do  art.  33  destg .Lei,  bern  como  os  relacionados  a  aumento  de  gastos  com
pessoal e encargos soclais,  no ambito do Poder Executivo, deverao ser acompanhados
de manifestag6es da Secretaria de Administragao.

Paragrafo  tlnico.  0  Poder  Legislativo,  atrav6s  de  seus  6rgaos  pr6prios,
assumira,   em   seu   ambito,   as  atribuig6es   necessarias  ao  cumprimento  do  disposto
neste artigo.

Art.  38  Para fins de atendimento ao disposto no art.169,  §  10,  inciso  11,  da
Constituigao  Federal,  atendido  o  inciso  I  do  mesmo  dispositivo,  ficam  autorizadas  as
concess6es  de  quaisquer  vantagens,  aumentos  de  remuneragao,  criagao  de  cargos,
empregos  e  fung6es,  alterag6es  de  estrutura  de  carreiras,  bern  como  admiss6es  ou
contratag6es   de   pessoal   a   qualquer  titulo,   constantes   de   anexo   especifico   da   lei
orgamentaria,  observado o disposto no art.  71  da  Lei  Complementar n°  101,  de 2000.

Paragrafo tinico.  Para fins de elaboragao do anexo especifico referido no
caput,  o  Poder  Legislativo  informara,  a  relagao  das  modificag6es  de  que  trata  o  caput
deste   artigo   a   Secretaria   Municipal   de  Administragao,   junto   com   suas   respectivas
propostas  orgamentarias,  demonstrando  sua  compatibilidade  com  o  disposto  na  Lei
Complementar n°  101,  de 2000,  com o projeto de lei orgamentaria.

Art.  39  No  exercicio  de  2021,  se  a  despesa  total  com  pessoal  atingir  o
nivel  que  trata  o  paragrafo  tlnico  do  art.  22  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  2000,  a
realizagao  de  servigo  extraordinario,  quando  a  despesa  houver extrapolado  noventa  e
cinco  por  cento  dos  limites   referidos  no  art.   35  desta   Lei,   somente  podera  ocorrer
quando   destinada   ao   atendimento   de   relevantes   interesses   pdblicos   que   ensejam
situag6es emergenciais de risco ou de prejuizo para a sociedade.

Paragrafo     tlnico.     A    autorizagao     para     a     realizagao     de    servigo
extraordinario,  no  ambito  do  Poder  Executivo,  nas  condig6es  estabelecidas  no  caput
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a

deste artigo,  e  de  exclusiva  competencja  do  Prefeito  Municipal,  ou  quem,  por este,  for
delegada tais atribuig6es.

Art.  40  0  disposto  no  §  1°  do  art.18  da  Lei  Complementar  n°  101,  de
2000,  aplica-se  exclusivamente  para  fins  de  calculo  do  ljmite  da  despesa  total  com
pessoal,  independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Paragrafo  tlnico.  Nao  se  considera  como  substjtuigao  de  servidores  e
empregados  publicos,  para  efeito  do  caput,  os  contratos  de  terceirizagao  relativos  a
execugao indireta de atividades que, simultaneamente:

I -Sejam acess6rias,  instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem area de competencia  legal do 6rgao ou entidade,  na forma de regulamento;

11  -  Nao  sejam  inerentes  a  categorias  funcionais  abrangidas  por  plano  de
cargos do quadro de pessoal do 6rgao ou entidade,  salvo expressa disposigao legal em
contrario,  ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente;

Ill -Nao caracterizem relagao direta de emprego.

CApiTULO VI
DAS DISPOSIC6ES SOBRE ALTERAC6ES  NA LEGISLACAO TRIBUTARIA

Art.  41  0  projeto  de  lei  que  conceda  ou  amplie  incentivo  ou  beneficio  de
natureza  tributaria   s6  sera   aprovado   se  atendidas  as  exigencias  do  art.   14  da   Lei
Complementar n° 101,  de 2000.

§   1°  Aplica-se  a   lei  que  conceda  ou   amplie   incentivo  ou   beneficio  de
natureza    financeira     as     mesmas    exigencias     referidas     no    caput,     podendo    a
compensagao,    alternativamente,    dar-se    mediante    o   cancelamento,    pelo    mesmo
periodo, de despesas em valor equivalente.

§  2°  0  Poder  Executivo  oferecera,  quando  solicitado  por  deliberagao  do
Plenario da  Camara de Vereadores,  no prazo maximo de noventa dias,  a estimativa de
rendncia de receita ou subsidios t6cnicos para  realiza-la.

Art.  42  Na  estimativa  das  receitas do  projeto de  lei  orgamentaria  poderao
ser  considerados  os  efeitos  de  propostas  de  alterag6es  na  legislagao  tributaria  e  das
contribuig6es que sejam  objeto de proposta de emenda  constitucional  ou  de projeto de
lei que esteja em tramitagao no Congresso Nacional, Assembleia  Legislativa do  Estado
da Paraiba ou Camara de Vereadores.

§   1°  Se   estimada   a   receita,   na  forma   deste   artigo,   no   projeto  de   lei
orgamentaria:

I   -   Serao   identificadas   as   proposig6es   de   alterag6es   na   legislagao   e
especificada  a  receita adicional esperada,  em decorrencia de cada  uma das propostas
e seus dispositjvos;

11 -Sera apresentada programagao especial de despesas condicionadas a
aprovagao das respectivas alterag6es na legislagao.

§  2°  Caso  as  alterag6es  propostas  nao  sejam  aprovadas,  ou  o  sejam
parcialmente,   de  forma  a  nao  permitir  a  integralizagao  dos  recursos  esperados,   as
dotag6es a conta dos referidos recursos serao canceladas, mediante decreto.

§  3°  0  Poder  Executivo  procedera,  mediante  decreto,  a  ser publicado  no
prazo  de  ate  trinta  dias  ap6s  a  publicagao  da  lei  orgamentaria  ou  da  publicagao  das
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alterag6es  de  que  trata  este  artigo,   a  troca  das  fontes  de   recursos  condicionadas
constantes da  lei orgamentaria sancionada,  pelas respectivas fontes definitivas.

§   4°  Aplica-se   o   disposto   neste   artigo   as   propostas   de   alteragao   na
vinculagao das receitas.

§    5°    0    Poder    Executivo,    mediante    Projeto   de    Lei,    evidenciara    o
desempenho  da  arrecadagao  em  relagao  a  previsao,  destacando  as  providencias  a
serem  adotadas  no  ambito  da  fiscalizagao  das  receitas  e  combate  a  sonegagao,  as
ag6es  de  recuperagao  de  creditos  nas  instancias  administrativas  e judicial,  bern  como
as  demais  medidas  para  incremento  das  receitas  tributarias  e  de  contribuig6es,  tudo
nos termos da  Lei n°  101/2000.

Art.    43   A   estimativa    da    receita    citada    neste    Capitulo    levara    em
consideragao,    adicionalmente,    o    impacto    na    legislagao    tributaria,    observada    a
capacidade econ6mica do contribuinte,  com destaque para:

I  -Atualizagao da planta generica de valores do municipio;
11  -Revisao,  atualizagao  ou  adequagao  da  legislagao  sobre  o  IPTu,  suas

aliquotas,  forma  de  calculo,  condig6es  de  pagamento,  descontos e  iseng6es,  inclusive
com  relagao a progressividade deste imposto;

Ill  -Revisao sobre a  legislagao do uso do solo,  com  redefinigao dos limites
da zona urbana municipal;

lv -Revisao da legislagao sobre o lmposto Sobre Servigos;
V  -  lnstituigao  de  taxas  pela  utilizagao  efetiva  ou  potencial  de  servigos

publicos   especificos   e   divisiveis,    prestados   ao   contribuinte   ou   colocados   a   sua
disposigao;

Policia;

a

Vl  -  Revisao  da  legislagao  sobre  as  taxas  pelo  exercicio  do  Poder  de

VIl   -   Revisao   das   iseng6es   dos   tributos   municipais,    para   manter   o
interesse publico e a justiga social;

Vlll    -    Revisao,    atualizagao    e    adequagao    da    legislagao    relativa    a
Contribuigao sobre o Custeio da  llumjnagao Ptlblica -CIP;

lx  -  Revisao  da  legislagao  relativa  ao  lmposto  sobre  a  Transmissao  de
Bens  lm6veis -lTBl.

CApiTULO VII
DAS DISPOSIC6ES GERAIS

Art.   44   Caso   seja   necessaria   a   limitagao  do   empenho  das  dotag6es
orgamentarias  e  da  movimentagao financeira  para  atingir a  meta  de  resultado  primario
previsto  no  art.10  desta  Lei,  conforme  determinado  pelo  art.  9°  da  Lei  Complementar
n°  101,  de  2000,  sera  fixado,  separadamente,  percentual  de  limitagao  para  o  conjunto
de  "projetos",  "atividades"  e  "operag6es  especiais",  calculado  de  forma  proporcional  a
participagao dos  Poderes  do  Municipio  no total  das  dotag6es  iniciais  constantes  da  lei
orgamentaria de 2021, em cada urn dos citados conjuntos,  excluidas:

I   -  As   despesas   que   constituem   obrigagao   constitucional   ou   legal   de
execugao, conforme anexo previsto no art. 2°,  § 2°,  desta Lei;

11  -As dotag6es constantes da  proposta  orgamentaria,  desde que a  nova
estimativa  de  receita,  demonstrada  no  relat6rio  de  que  trata  o  §  3°  deste  artigo,  seja
igual ou superior aquela estimada na proposta orgamentaria, destinadas as:
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a)   Despesas   com   ag6es   vinculadas   as   fung6es   sadde,   educagao   e
assistencia social,  nao  incluidas  no inciso  I;

b)  "Atividades" do  Poder Legislativo.

§ 1° Na  hip6tese da ocorrencia do disposto  no caput deste artigo,  o Poder
Executivo  informara  ao  Poder  Legislativo,  ate  o  tlltimo  dia  util  do  mss  subsequente  ao
final   do   bimestre,   acompanhado   dos   parametros   adotados   e   das   estimativas   de
receitas e despesas,  o montante que cabera a cada  urn na  limitagao do empenho e da
movimentagao financeira.

§  2°  0  Poder  Legislativo,  com  base  na  informagao  de  que  trata  o  §  1°,
publicara ato,  ate o final do mss subsequente ao encerramento do respectivo bimestre,
estabelecendo os  montantes disponiveis para empenho e movimentagao financeira em
cada urn dos conjuntos de despesas mencionados no caput deste artigo.

§   3°   0   Poder   Executivo   encaminhara   a   Camara   de   Vereadores,   no
mesmo  prazo  previsto  no  §  1° deste  artigo,  relat6rio  que  sera  apreciado  pela  mesma,
contendo:

I -A mem6ria de calculo das novas estimativas de receitas e despesas, e
demonstrando a  necessidade da  limitagao de empenho e movimentagao financeira  nos
percentuais e montantes estabelecidos;

11    -    A   justificagao    das    alterag6es    de    despesas    obrigat6rias    e    as
providencias quanto a alteragao da respectiva dotagao orgamentaria;

Ill  -  Os  calculos  da frustragao das  receitas  nao financeiras,  que terao  por
base   demonstrativos    atualizados   do   anexo   de    informag6es    complementares,    e
demonstrativos  equivalentes,  no  caso  das  demais  receitas,  justificando  os  desvios  em
relagao a sazonalidade originalmente prevista.

Art.  45  Todas  as  receitas  realizadas  pelos  6rgaos,  fundos  e  entidades
integrantes  dos  orgamentos  fiscal  e  da   seguridade  social,   inclusive  as  diretamente
arrecadadas,   serao   devidamente   classificadas,   contabilizadas   e   consolidadas   pelo
Poder Executivo,  no mss em que ocorrer o respectivo ingresso.

Art. 46  Para os efeitos do art.16 da Lei Complementar n° 101, de 2000:
I  -  As  especificag6es  nele  contidas  integrarao  o  processo  administrativo

de que trata  o  art.  38  da  Lei  n° 8.666,  de 21/06/1993,  bern  como  os  procedimentos de
desapropriagao  de  im6veis  urbanos  a  que  se  refere  o  §  3° do  art.182  da  Constituigao
Federal;

11  -  Entendem-se  como  despesas  irrelevantes,  para  fins  do  §  3°,  aquelas
cujo valor nao ultrapasse,  para  bens e servigos,  os limites dos incisos  I  e  11  do art. 24 da
Lei  no  8.666,  de  1993.

2000:
Art. 47  Para efeito do disposto no art.  42 da  Lei Complementar n°  101,  de

I  -  Considera-se  contraida  a  obrigagao  no  momento  da  formalizagao  do
contrato administrativo ou  instrumento congenere;

11  -No caso de despesas relativas a prestagao de servigos ja existentes e
destinados      a      manutengao      da      administragao      publica,      considera-se      como
compromissadas  apenas  as  prestag6es  cujo  pagamento deva  se verificar no exercicio
financeiro,  observado o cronograma pactuado.
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Art.  48  0s  Poderes  deverao  elaborar  e  publicar  ate  trinta  dias  ap6s  a
publicagao  da  Lei  Orgamentaria  de  2021,  cronograma  anual  de  desembolso  mensal,
nos   termos   do   art.   8°   da   Lei   Complementar   n°   101,   de   2000,   com   vistas   ao
cumprimento da meta de resultado prjmario estabelecida nesta Lei.

§  1°  No  caso  do  Poder  Executivo,  o  ato  referido  no  caput  e  os  que  o
modificarem contera:

I  -Metas quadrimestrais  para o  resultado  primario dos orgamentos fiscal e
da seguridade social;

11   -   Metas   bimestrais   de   realizagao   de   receitas,   em   atendimento   ao
disposto  no art.13 da  Lei Complementar n° 101,  de 2000;

Ill -Cronograma de desembolso mensal a conta de recursos do Tesouro e
de  outras  fontes,  excluido  o  refinanciamento  da  divida  publica  municipal,  incluindo  os
Restos a Pagar;

lv  -  Limites  bimestrais  para  a  execugao  de  despesas  nao  financeiras  a
conta de recursos do Tesouro e de outras fontes;

V -Demonstrativo de que a programagao atende as metas quadrimestrais
e a meta de resultado primario estabelecida nesta Lei.

§ 2° 0 cronograma anual de desembolso mensal do Poder Legislativo tera
como  referencial  o  repasse  previsto  no  art.  29-A da  Constituigao  Federal,  na forma  de
duodecimos.

Art.  49  Para  efeito  de  emissao  e  fiscalizagao  dos  Relat6rios  de  Gestao
Fiscal previstos  no art.  54 da  Lei  Complementar n°  101,  de 2000:

I   -   0   Poder   Executivo   publicara,   ate   vinte   dias   do   encerramento   do
quadrimestre,  a  metodologia  e  a  mem6ria  de  calculo  da  evolugao  da  receita  corrente
liquida;

11  -Nos termos do art.  5°,  inciso  I  da  Lei  n°  10.028,  de 2000,  os  Poderes e
6rgaos enviarao os  referidos  relat6rios ao Tribunal  de Contas  do  Estado da  Paraiba,  e
o Poder Executivo e suas entidades, a Camara de Vereadores.

Art.    50    A    excegao    do    pagamento    de    eventuais    reajustes    gerais
concedidos aos servidores publicos municipais,  a execugao de despesas  nao previstas
nos  limites estabelecidos  na forma do art.  35 desta  Lei somente  podera  ocorrer ap6s a
abertura de cr6ditos adicionais para fazer face a tais despesas.

Art.   51   Sao   vedados   quaisquer   procedimentos   pelos   ordenadores   de
despesa   que   viabilizem   a   execugao   de   despesas   sem   comprovada   e   suficiente
disponibilidade de dotagao orgamentaria.

Paragrafo  dnico.  A  contabilidade  registrara  os  atos  e  fatos  relativos  a
gestao      orgamentario-financeira      efetivamente      ocorridos,       sem       prejuizo      das
responsabilidades e providencias derivadas da inobservancia do caput deste artigo.

Art.   52   0   Poder   Executivo,   por   intermedio   do   seu   6rgao   central   do
Sistema de Planejamento e de Orgamento,  devera atender,  no prazo de quinze dias ou
conforme    estabelecido    na    Lei    Organica    do    Municipio,    contados    da    data    de
recebimento, as solicitag6es de informag6es encaminhadas pelo Presidente da Camara
de  Vereadores,  relativas  a  aspectos  quantitativos  e  qualitativos  de  qualquer  categoria
de programagao ou  item de receita,  incluindo eventuais desvios em  relagao aos valores
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da  proposta  que  venham  a  ser  identificados  posteriormente  ao  encaminhamento  do
projeto de  lei.

Art.  53  Se  o  projeto  de  lei  orgamentaria  nao for sancionado  pelo  Prefeito
Municipal  ate  31   de  dezembro  de  2020,  a  programagao  dele  constante  podera  ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

I - Pessoal e encargos sociais;
11   -   Pagamento   de   despesas   de   Servigos   de   Agao   Continuada,   com

recursos  pr6prios  ou   advindos  de  transferencias  voluntarias  de  outras   unidades  da
Federagao.

Ill  -Pagamento do servigo da divida e de precat6rios;
lv -Atendimento ambulatorial,  emergencial e  hospitalar do Sistema  Unico

de Saude -SUS, observado o disposto na Emenda Constitucional n° 29, de 2000;
V -  Despesas  obrigat6rias de duragao  continuada de que trata o art.  2°,  §

2o,  desta  Lei.

®

Art.     54    A     Secretaria     de     Finangas,     responsavel     pela     execugao
orgamentaria  e  financeira,  processara  o  empenho  da  despesa,  observados  os  limites
fixados  para  cada  categoria  de  programagao  e  respectivos grupos de  despesa,  fontes
de recursos, modalidades de aplicagao e elemento de despesa.

§  1° A  Lei  Orgamentaria  Anual  contera  dispositivos  autorizando  o  Poder
Executivo,   obedecidos  aos  limites  legais,   a  abrir  Cr6ditos  Adicionais  Suplementares
indicando  as  fontes  de  recursos  a  serem  utilizadas,  de  60%  do  total  das  Despesas
Fixadas.

§ 2° A abertura dos creditos adicionais sera efetjvada mediante decreto do
Prefeito  Municipal.

Art.  55 A Camara de Vereadores,  uma vez constatado irregularidades em
obras   pdblicas,   enviara,   ate   30   dias   ap6s   a   constatagao   das   irregularidades,   ao
Tribunal   de   Contas   do   Estado   da   Paraiba,   ou   da   Uniao,   se  for  o   caso,   relat6rio
contendo:

I   -   A   classificagao   institucional,   funcional   e   programatica,    atualizada
conforme constante da Lei Orgamentaria para 2021 ;

11  -  Sua  localizagao  e  especificagao,  com  as  etapas,  os  trechos  ou  as
parcelas e  seus  respectivos  contratos,  conforme o caso,  nos quais foram  identificadas
jrregularidades;

Ill  -A classificagao dos eventuais  indicios de  irregularidades  identificados,
de acordo com sua gravidade;

lv -As providencias ja adotadas quanto as irregularidades;
V -0 percentual de execugao fisico-financeira;
Vl -A estimativa do valor necessario para conclusao; e
VII -Outros dados considerados relevantes.
§   1°   Devera,   tamb6m,    no   mesmo   prazo   previsto   no   caput,   enviar

informag6es   sobre   outras   obras,   nas   quais   tenham   sido   constatados   indicios   de
irregularidades  graves  em  outros  procedimentos  fiscalizat6rios  realizados  nos  ultimos
doze  meses  contados  da  publicagao  desta  Lei,  com  o  mesmo  grau  de  detalhamento
definido nos  incisos deste artigo.

Rua Jose Francisco de Araujo,57a -Centro -Soledade -PB -CEP: 58.155-000
CNPJ:  24.107.823/0001-89



ESTADO DA PARAiBA
CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE

"CASA CONS. JOSE OS6RIO DA NOBREGA"

GABINETE DA PRESIDENCIA

§  2° A  lei  orgamentaria  anual  podera  contemplar titulos  relativos  a  obras
com   indicios   de   irregularidades   graves,   desde   que,   a   execugao   dos   contratos,
convenios,    parcelas    ou    trechos    em    que    foram    identificados    os    indicios,    fica
condicionada  a  adogao  de  medidas  saneadoras  pelo  6rgao  responsavel,  sujeitas  a
previa deliberagao da Camara de Vereadores.

Art.    56    Rejeitado   o   Projeto   de   Lei   Orgamentaria   para   o   exercicio
financeiro  do  ano  2018,   aplicar-se-a  o  disposto  no  §8°,   artigo   166,   da  Constituigao
Federal.

Art. 57 Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art.  58 Revogam-se as disposig6es em contrario.
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ANEXO DA RELACAO DAS INFORMAC6ES COMPLEMENTARES
AO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA DE 2021

I  -Criterios  utilizados para  a discriminagao  na  programagao de trabalho
do resultado primario previsto  no art.10 desta  Lei;

11  -  Recursos  destinados  a  eliminar  o  analfabetismo  e  universalizar  o
ensino  fundamental,  de  forma  a  caracterizar o  cumprimento  do  disposto  no  art.  60  do
ADCT,  com  a  redagao  dada  pela  Emenda  Constitucional  n°  14,  de  1996,  detalhando
fontes e valores por categoria de programagao;

IV   -   Gastos   nas   areas   de   assistencia   social,   educagao   e   satide,
conforme informag6es dos 6rgaos setoriais, com  indicagao dos crit6rios utilizados;

V - Despesa com  pessoal e encargos sociais,  por Poder,  6rgao e total,
executada  nos  dltimos  dois  anos,  a  execugao  provavel  em  2020  e  o  programado  para
2021,   com   a   indicagao   da   representatividade   percentual   do  total   e   por   Poder  em
relagao  a  receita  corrente  liquida,  tal  como  definida  na  Lei  Complementar  n°  101,  de
2000, demonstrando a mem6ria de calculo;

Vl  -Mem6ria de calculo das estimativas:

a)  Do gasto com  pessoal e encargos sociais,  por 6rgao,  e no exercicio,
explicitando   as   hip6teses   e   os   valores   correspondentes   quanto   ao   crescimento
significativo,    concursos    publicos,    reestruturagao   de   carreiras,    reajustes   gerais   e
especificos e ao aumento ou diminuigao do numero de servidores;

b)  Das  despesas  com  amortizagao  e  com  juros  e  encargos  da  divida
publica  mobiliaria  municipal  interna;

e)   Das  despesas  do   Fundo  de   Manutengao  e   Desenvolvimento  da
Educagao   Basica   -   FUNDEB,   indicando  o  valor  minimo   por  aluno,   nos  termos   da
legislagao vigente;

f)    Do    montante    de    recursos    para    aplicagao    na    manutengao   e
desenvolvimento  do  ensino,  a  que  se  refere  o  art.  212  da  Constituigao  Federal,  e  do
montante    de    recursos    para    aplicagao    na    erradicagao    do    analfabetismo    e    na
manutengao  e   no   desenvolvimento  do  ensino  fundamental,   previsto   no   art.   60  do
ADCT;

h)   Das   receitas   brutas   do   Municipio,   destacando   as   alterag6es   da
legislagao e dos demais fatores que contribuam para as estimativas;

j)    Da    receita   corrente   liquida   prevista    na    proposta   orgamentaria,
explicitando  a  metodologia  utilizada;

VII  -  Efeito  decorrente  de  jseng6es  e  de  quaisquer  outros  beneficios
tributarios,  indicando,  por  tributo  e  por  modalidade  de  beneficio  contido  na  legislagao
do  tributo,  a  perda  de  receita  que  lhes  possa  ser  atribuida,   bern  como  identificada
expressamente a legislagao autorizativa;
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VllI  -  Evolugao  das  receitas  diretamente  arrecadadas  nos  dois  ultimos
anos,  a  execu9ao  provavel  para  2020  e  a  estimada  para  2021,  separando-se,  para
estes dois tlltimos anos,  as de origem financeira das de origem  nao-financeira;

lx  -Custo  medio  por beneficiario,  por unidade  orgamentaria,  por 6rgao
e por Poder, dos gastos com:

a) Saude;

b) Educagao;

c) Assistencia social;

X     -     Estoque     da     divida     pdblica     municipal,     interna     e    externa,
especificando-se para cada uma delas:

a)  Mobiliaria  ou  contratual;

b) Prazos de pagamento e o vencimento;

XI  -  Das  despesas  do  Sistema  Unico  de  Saude  -  SUS,  indicando  os
crit6rios   previstos   no   art.   35   da   Lei   n°  8.080,   de   19   de   setembro   de   1990,   e   as
respectivas parcelas;

Xll  -  Projeto em  andamento,  cuja  execugao financeira,  ate  30  de junho
de   2017,   ultrapasse   vinte   por   cento   do   seu   custo   total   estimado,   informando   o
percentual de execugao e o custo total,  para fins do que estabelece o art.17 desta  Lei;

Municipio;
XIIl   -  A  evolugao  do  estoque  e  da   arrecadagao  da   Divida  Ativa  do

a        de  despesa,  dexs'tYn:d::'aa9ae°nt:a:d::taper:veasd::9aamt:tnut,:rjase'  8:tbaj:::::s?°aru:',fi:senot:
contribuig6es,  identificando,  em  cumprimento  ao  art.  26  da  Lei  Complementar  n°  101,
de 2000:

a) Para cada dotagao especifica, o fundamento legal que a ampara;

b)  Para  cada  dotagao  global,  o  fundamento  legal  de  cada  parcela  de
recurso alocada;  e

c)   Para   cada   parcela   de   dotagao   sem   amparo   de   lei   especial   ou
especifica,  a finalidade e a  importancia para o setor publico de tal alocagao;

Geraldo Moura Ramos
Prefeito
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1.  Manutengao e  Desenvolvimento da  Educaeao MDE  (Art.  212,  CF);

2.     Manutengao     das     despesas     do     Fundo     de     Manutengao     e
Desenvolvimento   da   Educagao   Basica   -   FUNDEB   Complementagao   (art.   212   da
Constituigao  Federal);

3.  Manutengao da Alimentagao Escolar (Medida Provis6ria  no  1.784,  de
14/12/1998) ;

4.   Manutengao  das  A?6es  e  Servigos  de  Sadde  (Sistema  Unico  de
Saude -SUS -Emenda Constitucional  n° 29 e Lei  n° 8.142,  de 28/12/1990);

5.  Manutengao do Programa  Dinheiro  Direto na  Escola;
6.   Manutengao   dos   Servigos   de   Assistencia   Social,   priorizando   os

seguintes servigos:  Bolsa  Familia,  SCFC   e demais servigos atendidos pelo FNAS;
7.  Manutengao  dos  Servigos  de  Prestagao  Continuada  a  Crianga  e  ao

Adolescente;
7. Manutengao das despesas com Pessoal e Encargos Sociais.
8.   Pagamento   das   Sentengas   judiciais   transitadas   em   julgado   ou

Precat6rios;
9.  Servigos da divida municipal e Amortizagao da  Divida contratada;
10.  Manutengao e Conservagao do  Patrjm6nio  Publico Municipal.

Geraldo Moura Ramos
Prefeito

Rua Jos6 Francisco de Aradjo, 57a -Centro -Soledade -PB -CEP: 58.155-000
CNPJ:  24.107.823/0001-89



*    ,,1    . ESTADO  DA PARAiBA
CAMARA  MUNICIPAL  DE  SOLEDADE

"CASA CONS. JOSE OS6RIO DA NOBREGA"

GABINETE DA PRESIDENCIA

DESPESAS QUE NAO SERAO OBJETO DE LIMITACAO DE EMPENHO,  NOS
TERMOS  DO ART. 9°, § 2°,  DA LEI  COMPLEMENTAR  N° 101,  DE 04 DE  MAIO  DE

2000.
1.  Manutengao e  Desenvolvimento da  Educagao MDE (Art.  212,  CF);

2.     Manutengao     das     despesas     do     Fundo     de     Manutengao     e
Desenvolvimento   da   Educagao   Basica   -   FUNDEB   Complementagao   (art.   212   da
Constituigao  Federal);

3.  Manutengao da Alimentagao Escolar (Medida  Provis6ria  no  1.784,  de
14/12/1998);

4.   Manutengao  das  A96es  e  Servigos  de  Sadde  (Sistema  Unico  de
Saude -SuS -Emenda Constitucional n° 29 e Lei n° 8.142, de 28/12/1990);

5.  Manutengao do Programa  Dinheiro Direto  na  Escola;

6.   Manutengao   dos   Servicos   de   Assistencia   Social,   priorizando   os
seguintes servigos:  Creche,  SFCV,  ldosos e demais servigos atendidos pelo FNAS;

7.  Manutengao  dos  Servigos  de  Prestagao  Continuada  a  Crianga  e  ao
Adolescente;

7. Manutengao das despesas com Pessoal e Encargos Sociais.

8.   Pagamento   das   Sentengas   judiciais   transitadas   em   julgado   ou
Precat6rios;

9.  Servigos da divida municipal e Amortizagao da Divida contratada;

10.  Manutengao e Conservagao do Patrim6nio Ptiblico Municipal.

Geraldo Moura Ramos

Prefeito
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