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PROJETODELEiN' .J©P3 /201S.

ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA
EtnnonAQAo DO ORQAMENTO
GERAL DO MUNiCiPiO RELATIVE

AO EXERCiCIO DE "2020" E ADOTA
OUTRAS PROVID£NCIAS.

DiSPOSiQA o PRELIMINAR

Art. I' - Esta Lei estabelece as Diretrizes Orgament6rias para o Exercicio
2019, obedecendo ao disposto no artigo 165, $ 2' da Constituigao Federale no
artigo 4o da Lei Complementar n' 101 de 04 de maid de 2000, destacando:
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Os Objetivos Gerais da Administragao;
A OrganizaQao do Orgamento;
A Receita Prevista:
A Despesa Fixada;
As Despesas com Pessoale Encargos;
Os dispositivos relatives a Divida Municipal,
Os Programas de Trabalho do Gaverno;
Disposig6es Finals.

/ DOS 0BJETiVOS GERAIS DA ADMINISTRA gAo

Art. 2o - As agnes financiadas com recursos do orgamento de que
presence Lei, deverio buscar, prioritariamente, os seguintes obJetivos:

grata a

1-- Diminuigao da mortalidade infantil, mediante execugao de aQ6es bisicas de
saOde e de saneamento:
11- Combate a pobreza e a exclusio social;
111- Melhoria dos servigos prestados a populagao com atengao especial as
areas de educagao e saOde;
IV-- Melhorla das condig6es de moradia da populagao de baixa renda;
v-- Plena oferta de vagas na rede de ensino municipal;
Vl- Melhoria da infra estrutura bgsica do municipio e preservagao do meld
ambiente;
Vll- Incentlvo a geragao de renda e erradicagao de trabalho infantil;
Vlll-- Oferta de educagao pr6-escolar para today as criangas de familial de
baixa renda:
IX- Execugao de agnes voltadas para a preservagao da culture.
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Paragrafo Unico: O municipio buscar6 o apoio de outros
estes governamentais com o fim de implementar as agnes voltadas para os
obletlvos estabelecidos neste artigo.

DA 0RGANIZAQAO D0 0RgAMENT0

Art. 3' - Para fins previstos nests Lei compreende-se por.

UNIDADE ORQAMENTARtA -- cada um dos 6rgaos aos quaid servo
consignados os cr6ditos orgamentarios e as dotag6es respectivas para
execugao de deus programas de trabalho;

PROGRAMA - instrumentos atrav6s do qualsao definidos os obuetivos finals
da agro governamental;

PROJETO -- instruments de programaQao para alcanQar os objetivos finals de
um programa envolvendo um conjunto de agnes desenvolvidas de fomla
limitada no tempo, das quaid resultar6o a expansaa ou aperfeigoamento da
agate governamental;

ATIVIDADE - instruments de programaQao para alcanQar os objetivos finals de
um programa envolvendo um conjunto de agnes que se desenvolvem de modo
continua e permanente, necess6rias a manutengao da aQao govemamental;

OPERAQAO ESPECIAL - gaston que n6o contribuem para a manutengao das
agnes de governo, das quaid nio resulta um produto finale nem
contraprestagao direta em bens ou servigos.

Paragrafo Unico -- Cada programa de trabalho deverd
corresponder a um c6digo num6rico que o identifique quanto a fungal, sub-
fungao, programa, proleto, atividade e/ou operagao especiala que estiver
vinculado, enquanto que o c6digo da natureza da despesa deverg evidenciar a
categoria econ6mica, grupo de despesa, modalidade de aplicaQao, elements
de despesa e ainda a conte de financiamento.

Art. 4' - A proposta orgamentaria a ser encaminhada, deveri obedecer as
disposig6es contidas no artigo 22 da Lei 4.320 de 17 de margo de 1964,
constando tamb6m as prioridades e as metal fisicas da Administragao POblica
Municipal para o exercicio de 2020, atendidas as despesas que constituem
obrigagao constitucional ou regale as do funcionamento dos 6rgaos e
entidades que integram os orgamento fiscale da seguridade social,
correspondem, para o Poder Executive aquelas definidas para os programas
estruturantes e outros deles decorrentes contemplados no Plano Plurianual
2018-2021, e em suas revis6es, as quaid terio preced6ncia na alocagao dos
recursos no Projeto e na Lei Orgament6ria de 2020, nio se constituindo,
todavia, em limite a programagao da despesa.
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Paragrafo Unico -- O an6

delta Lei que passara a integrar a LDO de 2020.

111 - DA RECEITA PREVISTA

Art. 5o - A previsao da receita tribut6ria n6a poder6 ser inferior a 1%(um por
Dento) da receita total, exclusive as transfer6ncias de conv6nios com
linalidades previamente estabelecidas.

Art. 6' - As Receltas de Transfer6nclas Constitucionais da Uniio e do Estado.
em favor do Municipio, servo estlmadas com base em informag6es fomecidas
pecos 6rgaos governamentais competentes.

Art. 7o - 0 0rQamento Municipal dever6 consignar coma receitas
orgament6rias, todos os recursos recebidos pele Municipio, inclusive os
provenlentes de transfer6ncias que Ihe venham a ser feitas por outras pessoas
de direito pOblico ou privado, quer sejam relativas a Conv6nios. Contratos.
\cordes, Auxilios, SubvenQ6es ou DoaQ6es, excluidas apenas aquelas de
natureza Extra-Orgament6ria cuUO produto n6o tenha como destinac6o o
atendimento as Despesas POblicas Municipais. ' ' '

IV- DA DESPESA FIXADA

Art. 8o - A fixagao da despesa levar6 em conte crit6rios que atendem a exatidio
bem coma os obletivos, prioridades e metal estabelecidas por etta Lei.

Art. 9a - A despesa total do Poder
)bedeceri ao disposto no artigo 29 A,
demais legislag6es pertinentes.

Legislative,
Inciso le $

em relagao ao orgamento,
lo da ConstituiQao Federale

Art. la' - A Lei de orgamento, conter6 autorizagao para abertura de cr6ditos
suplementares destinado ao reforgo de dotag6es, remanejamento e
Iransfer6ncia de recursos, limitada a 50%(cinquenta por cents) da despesarixaaa.

a) Atender insufici6ncia nas dotag6es orQament6rias.
utilizando coma Fonte de Recursos as
disponibilidades caracterizadas no & I ' do art. 43 da Lei
Federalno. 4.320 de 17 de abrilde 1964.

b) Fica autorizado o Gestor a realizar transposigao,
remanejamento ou transfer6ncia em recursos do
Orgamento, de uma categoria de Programagao para
outra ou de um 6rgao para outro, para atender as
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necessidades do municipio at6 o limite estabelecido no
Caput deste artigo.

Art. ll' - A transfer6ncia de recursos, destinada ao custeio de servigos de
responsabilidade de outros enter da federagao, somente serb obleto de
inclusio no orgamento quando envolver o atendimento a situag6es de interesse
local, atendidas as disposig6es contidas no artigo 62, da Lei Complementar
101/2000, e sera fixada mediante cr6dito orgament6rio especffico.

Art. 12' - Os investimentos de execugao superiores a um exercicio financeiro,
que resultarem em despesas de capital, somente serge contemplados com
dotag6es no orgamento de que grata a presente Lei se integrarem o Plano
Plurianual, ou se a inclusio neste, tiver fido legalmente autorizada.

Art. 13' - A Reserve de Conting6ncia sera constituida a base de 1%(um por
cents) da Receita Corrente Liquida estimada, constar6 no orgamento come
dotagao global nio previamente destinada a determinado 6rgao, funds de
despesa, com o fim de cobrir eventualidades fiscais e passivos contingentes.

Art. 14' - As agnes resultantes de conv6nios acordos de cooperagao com
finalidades especfficas, celebrados com outros enter da federagao, nio
previstas no orQamento, serif realizadas mediante abertura de cr6ditos
especiais, limitando-se Q valor ao montante ajustado.

Par6grafo Unico - Os decretos de abertura dos cr6ditos autorizados
na forma dente artigo, especificarao os programas de trabalho com deus
respectivos c6digos e natureza das despesas.

Art. 15o - E vedada a concess6o de cr6dito orgament6rio com finalidade ou com
dotagao imprecisa.

DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 16' - A despesa gerd do Municipio com pessoal, definida na forma do
artigo 18 da Lei Complementar 101 de 04 de maid de 2000, nio podera
exceder a 60%(sessenta por cents) da Receita Corrente Liquida e observada
a seguinte distribuigao:

1- Poder Executivo 54%
11- Poder Legislative 6%

Art. 17' - Para os fins previstos nesta Lei, integrarao a Receita Corrente
Liquids, today as receitas correntes, com exclusio das destinadas aos custeios
previdenci6rios e das provenlentes de compensagao financeira, na forma da
Lei no 9. 796 de 05 de maid de 1999.
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Art. 18a . Integrarao a despesa com pessoal:

1-- Vencimentos e sa16rios dos servidores ativos:
11-- Proventos garantidos aos inativos e pensionistas;

111- Encargos socials a qualquer titulol
IV - Gaston com vantagens adicionais, servigos extraordin6rios e ayudas

de custo:
V- Subsidies dos agentes politicos;

Vl- Gaston com terceirizaQao de mao-de-obra;

Paragrafo Primeiro
no artlgo anterior:

N6o servo incluidas no c61culo do limite previsto

1- Despesas com indenizagao trabalhista;
11- Despesas com incentivo a demissio voluntaria;

111- Despesas decorrentes do cumprimento de decisio judicial relative a
periods anterior ao considerado na apuragao;

Art. 19' - Se a despesa com pessoal ultrapassar os limited estabelecidos no
artigo 16 delta Lei, a adagio de provid6ncias que obuetivarem a sua
adequagao preservar6 os setores de educagao, saOde e assist6ncia social.

Art. 2① - Se os gaston referidos no artigo anterior atingirem o limite com a
prud6ncia de que trata o artigo 22 da Lei Complementar 101/2002 a realizagao
de servigos extraordindrios flcar6 restrita apenas aos setores de educagao e
saOde em castes excepcionais.

Art. 21a . Para os fins de atendimento ao disposto no artigo 169, $ 1o, inciso ll,
da Constituigao Federal, ficam autorizadas as concess6es de quaisquer
vantagens, aumentos de remuneragao, criagao de cargos, empregos e
fung6es, alterag6es de estruturas de carreiras, bem coma admiss6es ou
contratag6es de pessoala qualquer titulo, observado o disposto no artigo 71 da
Lei Complementar 101 de 04 de maid de 2000.

VI-DOS DISPOSITIVOS RELATIVOS A DIVIDA MUNICIPAL

Art. 22' - O orgamento conter6 dotag6es especlficas destinadas a atender ao
pagamento decorrente de amortizagao de d6bitos resultantes de
parcelamentos de encargos previdenciarios e de outras dividas patronais,
inclusive precat6rios expedidos peso Poder Judiclirio.

Art. 23' - A Lei de OrQamento podera autorizar a contratagao de operag6es de
cr6dito por Antecipagao de Receita Orgamentaria - ARO - respeitando Q
disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000.

DOS PROGRAMAS DE TRABALHO



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITUjtA MUNICIPAL DE DONA INEZ

Art. 24' - O orgamento de que trata a presente Lei, contemplara com alocagao
de recursos, prioritariamente, today as atividades constantes no vicente
orgamento e, obrigatoriamente, todos os proletos previstos para 2020, que
integrarao o Plano Plurianual para o quadri6nio 2018/2021, ressalvados
aqueles que vierem a sofrer supress6es por forma de disposigao legal, estando
autorizado a constar todos os programas legalmente instituidos.

Paragrafo Unico -- Poderio ser incluidos no orgamento,
independentemente de previsao plurianual especifica, dotag6es para o
financiamento de programas conveniados com outras esferas de governs, cuba
contrapartida municipalseja inferior a 30%(trinta por cents) do valor ajustado.

Vlli- DAS DISPOSl96ES FINALS

Art. 25' - O Poder Executive podera promover limitagao de empenhos e/ou
proper alteraQao na legislagao tribut6ria, sempre que hoover risco de
comprometimento do equilibrio fiscal.

Art. 26' - At6 30 dias ap6s a publicagao do orgamento o Poder Executive
elaborard a Programagao Financeira de Desembolso, por fungal de governs,
para today as unidades orgament6rias e estabelecer6 as Metal Bimestrais de
Arrecadagao segundo as fontes e sub-fontes de receita, mantendo o equilibrio
entre receita e despesa.

Art. 27a . At6 o dia 31 de agosto a Cimara Municipal encaminhar6 a sua
proposta parcial de orgamento para inclusio na Proposta Gerd que Ihe seri
remetida at6 o dia 30 de setembro.

Art. 28o - As emendas substanciais a proposta de orgamento dever6o ser
acompanhadas de exposigao justificativa e acompanhada de demonstrative
com indicagao detalhada dos programas de trabalho inseridos e dos que
deverio server de fonte compensat6ria.

Par6grafo Unico - Nenhuma emenda sera aprovada se estiver em
desacordo com as disposig6es previstas no Caput dente artigo.

Art. 29o - Nenhuma alteraQao que implique em aumento da despesa podera ser
feita na proposta Orgament6ria sem indicagao de conte de recursos
correspondente.

Art. 30' - A Cimara Municipal somente podera entrar em regime de recesso
parlamentar ap6s a votagao da Proposta Orgamentaria.

Art. 31' - Os Cr6ditos Suplementares abertos com a cobertura de recursos
colocados a disposigao do Municipio pda Uniio e/ou pele Estado com
destinagao especifica, n6o servo incluidos no limite autorizado na Lei de
Orgamento.
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Art. 32' - As pessoas juridical beneficiadas com subveng6es ou auxilio
financeiro concedidos peso municipio, ficam obrigadas a prestar contas da
aplicagao dos recursos na forma estabelecida em regulamento.

Paragrafo Unico -- O Municipio somente conceded subvengao ou
auxilio financeiro a entidades sem fins lucrativos. reconhecidas de utilidade
publica, na forma da Lei, que estejam em situagao regular perante os 6rgaos
competentes.

Art. 33' - As dotag6es destinadas a assist6ncia a populagao carente, servo
consignadas em rubricas apropriadas e beneficiarao, preferencialmente,
familial cuba renda per capita deja inferior a meir satiric minima.

\b.- Art. 34' - As despesas relatives a programas nas areas de SaOde, Educagao e
Assist6ncia Social realizadas em cooperagao com outras esferas de governs,
servo incluidas de modo especifico no orgamento.

Art. 35' - E vedada a redugao ou dispensa de tribute, bem coma a concessio
de parcelamento ngo prevista em Lei ou Regulamento.

Art. 36' - Se at6 o Oltimo dia do exercicio de 2019 a Cimara Municipalnao
tiver concluido a votagao da Proposta Orgamentaria, a mesma entrari em vigor
a partir de I' de janeiro de 2020, ficando o Poder Executive autorizado a
utilizar mensalmente o equivalente a 1/12(um doze avis) do montante
atualizado de coda dotagao, at6 a conclusia do processo de votagao.

Art. 37o - O coder Executive podera promover mediante Decreto, alterag6es e
ajustes na sua estrutura administrativa, objetivando adequar-se a politica de
ajuste fiscal ora vigente, bem como promover concurso pOblico e processo
seletivo simpliflcado quando se fizer necess6rio.

Art. 38' - Para os fins previstos no artigo 16, $ 3o, da Lei Complementar
IO1/2000, s6o considerados irrelevantes despesas com bens e servigos cujo
valor n6o ultrapasse os limited estabelecidos nos incisos le lido artigo 24 da
Lei 8. 666/93 e alterag6es formuladas peta Lei Federaln. 9.648/98.

Art. 39' - Fica autorizado a constar da LOA 2020, previsao de gaston para
fomento de desenvolvimento regionalem parceria com outros municipios.

Art. 40' - A metodologia de calculo utilizada para as receitas e despesas, foram
com base nos valores executados no exercicio de 2018. com crescimento
m6dio de 5% por exercicio, devendo hover o ajuste quando da elaboragao da
LOA de acordo com os valores executados em 2019 at6 o m6s de junho.

Art. 40' - Revogam-se as disposig6es em contr6rio.

'4



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MtJNICIPAL DE DONA INES

Art. 41' - Este Lei vigorara a parter da data de sua publicagao.

DONA ONES. 30 de abrilde 2019


