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Lei Municipaln ' 778, de 22 de junho de 2018

Estabelece as Diretrizes para Elaboragao do Orgamento
Geraldo municipio relative ao exenicio de 2019, e adota
outras providencias.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE DONA ONES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas
atribuig6es previstas na Lei Organica do Municipio, faz saber que a Cimara Municipal aprovou e saciono a
segulnte Lel:

DiSPOSl9AO PRELiMINAR

Art. I' - Esta Lei estabelece as Diretrizes Orgamentarias para o Exercicio 2019, obedecendo ao
disposto no artigo 165. $ 2' da Constituigao Federale no artigo 4' da Lei Camplementar n ' 101 de 04 de maid de
2000, destacando

1- 0s Objetivos Gerais da AdministraQao;
11- A Organizagao do Orgamentol
111 - A Receita Prevista;
IV - A Despesa Fixadal
V - As Despesas com Pessoale Encargosl
vl- Os dispositivos relatives a Divida Municipal
Vll-- Os Programas de Trabalho do Governs;
Vlll-- Disposig6es Flnais.

DOS 0BJETiVOS GERAiS DA ADMINISTRAQAO

Art. 2' - As aQ6es financiadas com recursos do orgamento de que trata a presente Lei, deverio buscar
prioritariamente. os seguintes objetivos:

1-- Diminuigao da mortalidade infantil, mediante execugao de agnes bisicas de saOde e de saneamento
11-- Combate a pobreza e a exclusgo social;
111-- Melharia dos sewigos prestados a populaQao com atengao especialas areas de educaQao e saOde
IV -- Melhoria das condiQ6es de moradia da populagao de baixa rendal
V -- Plena oferta de vagas na rede de ensino municipals
Vl-- Melhoria da infraestrutura bgsica do municipio e preservagao do memo ambiente;

Vll-- Incentive a geragao de renda e erradicaQao de trabalho infantile
Vlll-- Oferta de educaQao pr6-escolar para todas as crianQas de familias de baixa renda;
IX - ExecuQao de agnes voltadas para a preservaQao da cultura.
X - ExecuQao de a96es voltadas para o desenvolvimento do turismo

PaMgraHo Unfco. O municipia buscard o apoio de outros entes governamentais com o fim de
implementar as a96es voltadas para os objetivos estabelecidos neste artigo.
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11- DA ORGANIZAQAO D0 0RQAMENT0

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

UNIDADE ORQAMENTARIA - coda um dos 6rgaos aos quads servo consignados os cr6ditos
orgamentarios e as dotag6es respectivas para execugao de seus programas de trabalhol

PROGRAMA -- instrumentos atrav6s do qualsao definidos os objetivos finais da aWaD governamental;

PROJETO -- instruments de programagao para alcangar os objetivos finais de um programa envolvendo
um conjunto de agnes desenvolvidas de forma limitada no tempo, das quads resultargo a expansao ou
aperfeigoamento da aQao governamentall

ATlyIDADE -- instruments de programagao para alcangar os objetivos finals de um programa
envolvendo um conjunto de agnes que se desenvolvem de modo continua e permanente, necessdrias a
manutengao da agate governamental;

OPERAQAO ESPECIAL - gaston que nio contribuem para a manutenQao das agnes de governs
quads nio resulta um produto finale nem contraprestagao direta em bens ou servigos

das

Par6gmio (Jnfco. Cada programa de trabalho deverg corresponder a um c6digo num6rico que o
identifique quanto a fungal, sub-hngao, programa, projeto. atividade e/ou operagao especial a que estiver
vinculado enquanto que Q c6digo da natureza da despesa deveri evidenciar a categoria econ6mica, grupo de
despesa, modalidade de aplicagao. elements de despesa e ainda a fonte de financiamento.

Art. 4' - A proposta orgamentaria a ser encaminhada, deverg obedecer as disposigoes contidas no artigo
22 da Lei 4.320 de 17 de marCO de 1964, constando tamb6m as prioridades e as metas fisicas da Administragao
POblica Municipal para o exercicia de 2019. atendldas as despesas que constituem obrigagao constitucional ou
legale as do fUncionamento dos 6rgaos e entidades que integram os orQamento fis⑤le da seguridade social,
correspondem: para o Poder Executivo aquelas definidas para os programas estruturantes e outros deles
decorrentes contemplados no Plano Plurianua12018-2021. e em suas revis6es. as quaid terio precedencia na
alocagao dos recursos no Projeto e na Lei Orgamentaria de 2019, nio se constituindo, todavia. em limite a
programagao da despesa.
- Paragrafo Un/co. O anexo de Metas seri o definido no ANEXO ll desta Lei que passara a integrar a
LDO de 2019

111 DA RECEITA PREVISTA

Art. 5' - A previsao da receita tribut6ria nio podera ser inferior a 1% (um por cents) da receita total
exclusive as transfer6ncias de conv6nios com finalidades previamente estabelecidas.

Art. 6a . As Receitas de Transfer6ncias Canstitucionais da Uniio e do Estado, em favor do Municipio
servo estimadas com base em infarmaQ6es fornecidas pelos 6rgaos govemamentais competentes

Art. 7' - 0 0rQamento Municipal deverg consignar coma receltas orQamentarias, todos os recursos
recebidos pele Municipio, inclusive os provenientes de transfer6ncias que Ihe venham a ser feitas por outras



ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INKS

biiKi0 0FICIAL
MUNICIPAL 0EP9N4.!!!€!

Criada peta Lei Municipaln ' 22 de 13 de Janeiro de 1978

DOM n ' 690, Ano 40, Pg. 03 de 22.06.2018

pessoas de direito pOblico ou privado. quer sejam relativas a Conv6nios, Contratos. Acordos, Auxilios,
SubvenQ6es ou Daa96es. excluidas apenas aquelas de natureza Extra-Orgamentaria cujo produto nio tenha
homo destinagao o atendimento as Despesas POblicas Municipals.

IV - DA DESPESA FIXADA

Art. 8o - A fixagao da despesa levari em conta crit6rios que atendem a exatidio bem homo os objetivos,
prioridades e metas estabelecidas por esta Lei.

Art. 9' - A despesa total do Poder Legislative, em relagao ao orgamento, obedecerg ao disposto no
artigo 29 A, Inciso le $ 1' da Constituigao Federale demais legislaQ6es pertinentes.

Art. 10 - A Lei de orgamento conteri autorizagao para abertura de cr6ditos suplementares destinados ao
reforgo de dotag6es, remanejamento e transfer6ncia de recursos, limitada a 30% (trinta) por cents da despesa
fixada.

Art. ll - A transfer6ncia de recursos. destinada ao custeio de servigos de responsabilidade de outros
entes da federagao, somente seri abjeto de inclusio no orgamento quando envolver o atendimento a situaQ6es
de interesse local, atendidas as disposig6es cantidas no artigo 62, da Lei Complementar 101/2000, e sera fixada
mediante cr6dito orgamentario especifico.

Art. 12 - Os investimentos de execuQao superiores a um exercicio financeiro. que resultarem em
despesas de capital. somente serif contemplados com dotag6es no orgamento de que trata a presente Lei se
ntegrarem o Plano Plurianual. ou se a inclusio neste, tiver side legalmente autorizada.

k.
Art. 13 - A Reserva de Conting6ncia sera constituida a base de 1% (um por cents) da Receita Corrente

Liquida estimada, constari no orQamento coma dotaQaa globalnao previamente destinada a determinado 6rgao.
funds de despesa, com o lim de cobrir eventualidades fiscais e passivos contingentes.

Art. 14 - As agnes resultantes de conv6nios acordos de cooperagao com finalidades especificas.
celebrados com outros entes da federagao, nio previstas no orgamenta, serif realizadas mediante abertura de
cr6ditos especiais, limitanda-se o valor ao montante ajustado

Par6gralo Unlco. Os decretos de abertura dos cr6ditos autorizados na forma deste artigo
os programas de trabalho com deus respectivos c6digos e natureza das despesas

especificarao

Art. 15 - E vedada a concessio de cr6dito orQamentario com finalidade ou com dotagao imprecisa

V 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 maio de 2000. nio podera exceder a 60% (sessenta por cents) da Receita Corrente
Liqulda e observada a seguinte distrlbuigao

1- Poder Executive 54%
- Poder Legislative 6%
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Art. 17 - Para os fins previstos nesta Lei, integrarao a Receita Corrente Liquida, todas as receitas
correntes. com exclusio das destinadas aos custeios previdenciarios e das provenientes de compensagaa
financeira, na forma da Lei Ro 9.796 de 05 de mano de 1999

Art. 18 - Integrarao a despesa com pessoal

1-- Vencimentos e saldrios dos servidores atlvos;
11- Proventos garantidos aos inativos e pensionistas;
111- Encargos socials a qualquer titulo;
IV - Gaston cam vantagens adicionais. servigas extraordingrios e ajudas de custo
v - Subsidies dos agentes politicos;
Vl- Gastos com terceirizaQao de m8o-de-obra;

Par6grafo Fame//o. Nio serif incluidas no cilculo do limite previsto no artigo anterior:
1-- Despesas com indenizagao trabalhista;
11-- Despesas com incentive a demissio voluntdria;
111 - Despesas decorrentes do cumprimento de decisis judicial relativa a periods

considerado na apuragao;

anterior ao

Art. 19 - Se a despesa com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 16 desta Lei. a
adagio de provid6ncias que objetivarem a sua adequagao preservara os setores de educaQao, saOde e
assist6ncia social

Art. 20 - Se os gastos referidos no artigo anterior atingirem o limite com a prudencia de que trata o artigo
22 da Lei Complementar IO1/2002 a realizagao de servigos extraordindrios ficari restrita apenas aos setores de
educagao e saOde em castes excepcionais

\.
Art. 21 - Para os fins de atendimenta ao disposto no artigo 169, $ 1'. inciso 11, da Constituigao Federal.

ficam autorizadas as concess6es de quaisquer vantagens. aumentos de remuneragao, criagao de carlos,
empregos e funQ6es, alteraQ6es de estruturas de carreiras. bem como admiss6es ou contrata96es de pessoala
qualquer titulo. observado o disposto no artigo 71 da Lei Complementar 101 de 04 de maid de 2000

VI DOS DISPOSITIVOS RELATIVES A DIVIDA MUNICIPAL

Art. 22 - O orqamento contend dotag6es especificas destinadas a atender ao pagamento decorrente de
amortlzagao de d6bitos resultantes de parcelamentos de encargos previdenciarios e de outras dividas patronais,
inclusive precat6rios expedidos pele Poder Judicigrio

Art. 23 - A Lei de Orgamento podera autorizar a cantratagao de operag6es de cr6dito por Antecipagao
de Receita Orgamentaria - ARO - respeitando o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000.

Vll- DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Art. 24 - O orQamento de que trata a presente Lei. contemplara com alocaQao de recursos.
prioritariamente, todas as atividades constantes no vigente orQamento e, obrigatoriamente, todos os projetos
previstos para 2019. que integrarao o Plano Plurianualpara o quadri6nio 2018/2021, ressalvados aqueles que
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vierem a sofrer supress6es por fargo de disposiQao legal, estando autorizado a constar todos os programas
legalmente instituidos

Par6grafo Un/co. Poderio ser incluidos no orgamento, independentemente de previsao plurianual
especifica, dota96es para o linanciamento de programas conveniados com outras esferas de governs. eula
contrapartida municipalseja inferior a 30% (trinta por cents) do valor ajustado

vin- DAS DISPOsic6es FINALS

Art. 25 - O Poder Executive podera promover limitagao de empenhos e/ou propor alteraQao na
legislagao tributdria, sempre que houver risco de comprometimento do equilibrio fiscal

Art. 26 - At6 30 dias apes a publicagao do orQamento o Poder Executive elaborarg a Programagao
Financeira de Desembolso. por fungal de governs. para todas as unidades orgamentarias e estabelecerd as
Metas Bimestrais de Arrecadagao segundo as fontes e subfontes de receita, mantendo o equilibrio entre receita
e despesa.

Art. 27 - At6 o dia 31 de agosto a Cimara Municipalencaminhara a sua proposta parcialde orQamento
para inclusio na Proposta Geralque Ihe sera remetida at6 o dia 30 de setembro.

Art. 28 - As emendas substanclais a proposta de orQamento deverio ser acompanhadas de exposiQao
justificativa e acompanhada de demonstrative com indicagao detalhada dos pragramas de trabalho inseridos e
dos que deverio servir de fonte compensat6ria.

Pa/6graHo Unico. Nenhuma emenda sera aprovada se estiver em desacordo com as dlsposigoes
previstas no Caput dente artigo.

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

Art. 30 - A Cdmara Municipalsomente podera entrar em regime de recesso parlamentar apes 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, nio serif incluidos no limite autorlzado na Lei
de Orgamento

Art. 32 - As pessoas juridicas beneficiadas com subvenQ6es au auxilio financeiro concedidos pda
municipio. ficam obrigadas a prestar contas da aplicagao dos recursos na forma estabelecida em regulamento

Par6grafo (Jnfco. O Municipio somente conceded subvenQao ou auxilio financeiro a entidades sem fins
lucrativos, reconhecidas de utilidade pOblica, na forma da Lei, que estejam em situagao regular perante os
6rgaos competentes

Art. 33 - As dotag6es destinadas a asslst6ncia a populaQao carente. serif consignadas em rubricas
apropriadas e beneficiarao, preferencialmente, familias cuja renda percapta sega inferior a meio saldrio minima
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Art. 34 - As despesas relativas a programas nas areas de SaOde. EducaQao e Assist6ncia Social
realizadas em cooperagao com outras esferas de govemo. serge incluidas de modo especifico no orgamento.

Art. 35 - E vedada a redugao ou dispensa de tributo, bem homo a concessio de parcelamento nio
prevista em Lei ou Regulamento.

at6 a conclusio do processo de votagao-

Art. 37 - O Poder Executive podera promover mediante Decreto, alterag6es e ajustes na sua estrutura
administrativa, objetivando adequar-se a politica de ajuste fiscal ora vigente. bem coma promover processo
seletivo simplificado quando se fizer necessirio

Art. 38 - Para os fins previstos no artigo 16, $ 3'. da Lei Complementar 101/2000, sio considerados
irrelevantes despesas com bens e sewi9os cujo valor nio ultrapasse os limites estabelecidos nos incisos le lido
artigo 24 da Lei8.666/93 e alterag6es formuladas pda Lei Federaln. 9.648/98

Art. 39 - Flea autorizado a constar da LOA 2019, previsao de gaston para fomento de desenvolvimento
regionalem parceria com outros municipios.

Art. 40 - Revogam-se as disposig6es em contrgrio

Ad. 41 Esta Lei vigorara a parter da data de sua publicaQao

Prefeitura Municipalde Dona Ings/PB, 22 de junho de 2018

Joie Idalino da Silva
PREFEITO


