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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 
GABINETE DA PREFEITA 

LEI No 505/2019 
De 02 de setembro de 2019 

Referente ao Projeto de Lei de 
n009/2019, que disp6e sobre as 
Diretrizes Oramen拍由S para a 
e勿bora頭o da Lei O冬amen拍由 para o 
exerccio de 2020 e 由 providncias 
corre/atas. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MALHADOR, ESTADO DE 
SERGIPE, 

Fago saber que a Camara Municipal de MALHADOR/SE 
aprovou e モうu, PREFEITA MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIgOES PRELIMINARES 

A吐．  10. A lei orgament白ria do Municipio de 
MALHADOR, Estado de Sergipe, referente ao exercicio de 2020, 
ser白  elaborada e executada segundo as diretrizes gerais 
estabelecidas na presente lei,em observancia ao disposto no 
art. 165， ミ＊ 20, da Constituig白o Federal, e, em conformidade com 
as normas estabelecidas na Constituig白o Estadual,Lei Organica 
Municipal, Estatuto das Cidades e no art. 40 da Lei 
Complementar Federal no 101,de 04 de maio de 2000, 
compreendendo: 

1 一 as metas e riscos fiscais; 

II 一 as prioridades e metas da administrag白opロb I ica; 
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川－ as diretrizes para a elaboragao, execugao e 
eventuais altera96es do orgamento do municipio, sua estrutura e 
organizagそョo; 

IV 一  as disposi95es relativas a divida pablica 
municipal; 

V 一 as disposi96es relativas 白s despesas de car白ter 
continuado, com pessoal e encargos sociais; 

VI 一 as disposi96es sobre altera96es na Iegislag白o 
tribut白ria; 

VII一as disposi96es finais. 

CAPITULO II 

DAS METAS E RISCOS FISCAIS 

Art. 20. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§lo 
e 30 do art. 40 da Lei Complementar Federal no 101,de 2000. 

Par白grafo o nico-A elaborag白o do Projeto de Lei e a 
execug白o da Lei Orgament白ria Anual para 2020 dever白o levar em conta as 
metas de nョsultado prim白rio e nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais con:stante desta Lei. 

Art. 30. Est白o discriminados em anexo integrante desta Lei, 
os Riscos Fiscais, onde s白o avaliados os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas pロblicas. 

Art. 40. Caso necess白ria a limitag白o do empenho das dota96es 
orgament白rias e da movimenta 白o financeira para o cumprimento do 
disposto flO artigo 90, da Lei Complementar Federal no 101/2000, visando 
atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta se伯 feita de 
forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento 
de "Outras Despesas Correntes" e "Investimentos" de cada Poder. 

§10.N白o serao objetos de Iimitag白o de empenho: 
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a) as despesas com educag白o; 

b) as despesas com assis伯ncia social; 

c) as despesas com a96es e servigos pロblicos de sa白de; 

d) outras despesas que constituam obriga加es 
constitucionais e legais. 

§20 Na hip6tese da ocorr6ncia do disposto no caput, o Poder 
Executivo comunicara ao Legislativo, at白  o vig白simo dia do m6s 
subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos par含metros adotados 
e das esti庁、ativas de receitas e despesas, o montante que caber白 a cada 
um na limitaョ9白o do empenho e da movimenta頭o financeira. 

§30 0 Legislativo, com base na comunicagao de que trata o 
par白grafo そョnterior publicar白 ato, a伯 o final do m白s em que ocorreu a 
comunicagiio, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho 
e movimentag白o financeira. 

§40 Cessada a causa da limitag白o referida neste artigo, 
ainda que parcial, a recomposig白o das dota96es cujos empenhos foram 
limitados SEうr白o de forma proporcional 合s redu96es efetivadas. 

CAPITULO 川  

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAgAO 
MUNICIPAL 

Art. 50. As a96es priorit白rias e metas da 
Administrそョ9白oPロblica Municipal para o exercicio de 2020, serao 
definidas a partir dos programas e a96es constantes no Plano 
Plurianual do Municipio referente ao quadrienio 201 8-2021 . 

A吐＝ 60. Os valores constantes nos Anexos desta Lei 
possuem αョr白ter indicativo e nao normativo. 
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Pa『白grafo a nico・ Quaりdo da elabora 令o do projeto,, de り1 
orgamentaria para o exercIcio中2020, a e月timativa ae 甲ceita e a rixa叩o 
de despesa pode白o ser modificadas em vista dos parametros utiuzaaos 
na atual projeg白o sofrerem altera96es conjunturais, devendo as metas 
fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais 
estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e 
fixados na lei orgament白ria de 2020. 

Art. 70. A destinag白o de recursos do orgamento para 
cada Unidade Orament白ria, dos Org白os da Administrag白o 
Municipal,dever白  atender a s seguintes prioridades gerais: 

1-recursos destinados ao atendimento de despesas 
que constituem obrigag白o constitucional,quando estas estiverem 
presentes na respectiva Unidade Orgament白ria; 

II-recursos destinados ao atendimento de despesas 
compuls6rias com pessoal, divida pUblica, pagamento de 
sentengas, judiciais, indeniza96es, reembolsos, devolu95es de 
receitas, dlentre outras; 

Ill-recursos para despesas de car白ter necess白rio ao 
bom des（ヲnvoivimento dos trabalhos, como alugu白is, energia 
el白trica, telefone, dentre outras; 

IV-recursos para manuteng白o de servigos pUblicos 
existentes; 

V-conclus白o de obras; 

VI-adequag白o de pr6dios para uso pロblico; 

Vil-aquisig白o de equipamentos; 

VIII-expans白o de servigos poblicos; 

IX-obras novas para uso comum da populagao. 

Art. 80. As a96es priorit白rias para o exercicio 
石nanceiro de 2020 ter白o suas estrat6gias voltadas para: 
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1 一 investimentos nas a reas sociais, com e nfase em 
educagao, saロde e assistencia social; 

II 一  crescimento e desenvolvimento da economia 
municipal:; 

III一 rigidez nos controles dos recursos poblicos; 

IV 一  amparo a populag白o mais necessitada dos 
servigos r心blicos; 

V一 atualizag白o dos servigos administrativos; 

VII 一melhoria da estrutura urbana e rural. 

CAPITULO IV 

DIRETRIZES PARA A ELABORAgAO, EXECUCAO E 
EVENTUAIS ALTERAgOES DO ORgAMENTO DO 
MUNICIPIO, SUA ESTRUTURA E ORGANIZAgAO 

Seg白o I 
Da Apresentag白o do Orgamento 

A叱．  90. 0 Orgamento Fiscal e o da Seguridade Social te伯  
sua despesa discriminada por: 

1 一 Unidade Or卿ment白ria; 

II 一 Fung白o; 

Ill 一 S u bfu ng白o; 

IV一 Programa; 

V一 Projeto, Atividade ou Operag白o Especial; 

Pra、a 25 de Novembro-No I“講鶴鶴
「CNPJ No13.152 	 叫、 757/0001－闘  

6 



Iら  ，, 'S事1 

り一1闘ADO卿  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 
GABINETE DA PREFEITA 

VI一Categoria de Despesa; 

VII一Grupo de Despesa; 

V川一Modalidade de Aplicag白o; 

Ix一Fonte de Recuおo. 

§10. Os conceitos de fung白o, subfungao, programa, projeto, 
atividade e operag白o especial s含o aqueles definidos na Portaria no 42 do 
Ministrio do Planejamento, Orgamento e Gest白o, de 14 de abril de 1999, 
e em suas altera96es. 

§20. Os conceitos e c6digos de categoria econ6mica, grupo 
de despesa e modalidade de aplicag白o sao aqueles dispostos na Portaria 
Interministerial da Sec旧taria do Tesouro Nacional e da Sec旧taria de 
Orgamento Federal no 163, de 04 de abril de 2001,e suas altera96es. 

§ 30. Ap6s a sang白o da lei orament白ria, os Poderes 
Executivo e Legislativo publicar白ooQDD 一 Quadro de Detalhamento de 
Despesa,fazendo a discrimina頭o da despesa at6 o nivel de elemento de 
despesa ou,quando necess自rio, sub-elemento. 

§40・ 』 Em uma mesma ag白0, fica autorizada, durante a 
execugao orgamenta『旧， a cria頭o Por Decreto de elementos de despesa 
uesae c!ue りa 甲esrma C舛egor旧 econ6mica・ grupo de natureza de despesa 
e moaaliaaae ae aplicagao ja existente. 

§50 Pode『白o ser incluidas, por Decreto, novas a96es ou 
りovos eierneりtos de despesas em a96es j白 consignadas no orgamento, 
aesae que sejam. para cadastrar, solicitar, assinar ou executar conv白nios, 
ou ainaa, para ade叩ar o orgamento aos programas cujos recursos sejam 
provenie哩5 aos (jovernos Federal e/ou Estadual・ bem como, suas 
contrapartiaas. 

§60 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as fontes de 
recursos para adequa頭o a determinag白o imposta pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe. 
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Art. 10. Os Fundos constituidos para cumprimento de 
programas especificos terao os recursos orgament白rios vinculados a 
administrag白o direta, mantida a identificag含o como Unidade Orgament白ria. 

Art. 11. O projeto de lei orgament台ria que o Poder Executivo 
encaminhara ao Legislativo sera constituido de: 

1-mensagem; 

II-texto do projeto de lei; 

Ill-quadros orgament自rios consolidados; 

IV 一  demais demonstrativos, relat6rios e anexos 
estabelecidos pela legislag白o vigente, sobretudo a Lei Federal no 4.320/64 
e a Lei Comnplementar Federal no 101/00, relativos aos Oramentos Fiscal 
e da Seguridade Social. 

Art. 12. 0 projeto de Lei Orgament白ria deve ter as receitas e 
as despesas orgadas segundo os pregos vigentes em julho de 2019, 
podendo ser atualizadas para pregos de janeiro de 2020 pela variagao dos 
indices o石ciais da inflag白o (indice de Prego ao Consumidor Amplo 一 IPCA, 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) no periodo de agosto a 
novembro de 2019, acrescido da previsao do respectivo i ndice para o mes 
dezembro de 2019. 

§10. As previs6es de receita no projeto de Lei Orament白ria 
observa巨o as normas tcnicas e legais, considerar白o os efeitos das 
altera96es na legislag白o, da variagao do i ndice de pregos, do crescimento 
econ6mico ou de qualquer outro fator relevante. 

§ 20. As receitas serao escrituradas de forma que se 
identi石que 1ョ arrecadag白o segundo a natureza da receita. 

Seg白o li 
Do Equilibrio entre Receitas e Despesas 

Art. 13. A reserva de contingencia, de que trata o inciso Ill, 
do art. 50, 。ゴa Lei Complementar Federal no 101/2000, ser白 fixada em at6 
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0,5% (cinco decimos por cento) da receita corrente liquida, e sua utilizagao 
dar-se－白 mediante c厄ditos adicionais abertos a sua conta destinados a 
atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos. 

§10 Entende-se por passivos contingentes a probabilidade 
de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou 
desvaloriza。9白o de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos; 

§ 20 Caber白白 administrag白o poblica avaliar as situa96es que 
poder白o en"sejar os passivos contingentes; 

§30 Na hip6tese da administra 白o pablica avaliar que nao h白  
probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados 
a Reserva de Conting白ncia poder白o ser destinados a cobertura de c厄ditos 
suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforgo ou 
inclus白o de dota96es orgament白rias. 

Art. 14. A criag白o, expans白o ou ape而igoamento de agao 
governamental que acarrete aumento de despesa, observa伯 o disposto no 
art. 16 da Lei Complementar no 101/2000, considerando-se despesa 
irrelevante, para fins de aplicag白o do referido dispositivo: 

1 一 aquelas cujo valor n白o ultrapasse a 3% (t噂s por cento) da 
despesa total fixada; 

Il 一  as despesas decorrentes de obriga96es legais ou 
constitucionais; 

川一 as despesas com SaUde, Educag白o ou Assis伯ncia 
Social; 

IV 一 as despesas decorrentes de programas, contratos ou 
convenios. 

Art. 15. N白o podem ser fixadas despesas sem que estejam 
definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituidas as 
unidades executoras. 
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Art. 16. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei 
Complementar no 101,de 04 de maio de 2000: 

1 一 considera-se contraida a obrigag白o no momento da 
liquidag白o da despesa; 

II 一 devem ser excluidas na apurag白o do disposto no "caput" 
as despesas decorrentes de conv6nios, programas cujos recursos sejam 
provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se 
realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com 
pessoal, encargos sociais, energia el白trica, entre outras. 

Seg白。川  
Diretrizes Especificas para o Poder Legislativo 

Art. 17. 0 Poder Legislativo do Municipio ter白  como limite de 
despesas em 2020, para efeito de elaborag含o de sua respectiva proposta 
orgamentaria, a aplicag白o do percentual definido no art. 29-A da 
Constituig白1っ Federal. 

Art. 18. A execug白o orament自ria e a contabilidade do 
Legislativo ser白o processadas de forma independente, mas integrada ao 
Executivo p・ara fins de consolidag白o das contas do Municipio. 

Art.. 19. A proposta orgament白ria do Poder Legislativo dever白  
ser elaboriョda na forma e conteロdo estabetecidos nesta Lei e em 
consonancia com as disposi96es sobre as matrias contidas na 
Constituigao Federal e nas normas complementares, devendo ser 
encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolida頭o do Projeto de 
Lei do Oramento Anual, at o dia 30 de junho de 2019. 

Seg白o IV 
Das Disposi96es Sobre Novos Projetos 

Art. 20. Alem da observancia das prioridades e metas 
previstas no Plano Plurianual -PPA 2018 一 2021,a Lei Orgamen始ria 
Anual e seus cr白ditos adicionais somente poder白o incluir novos projetos 
se: 
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1-estiver contemplado no PPA 2018-2021: ou em lei que 

autorize sua inclus白o, caso a sua execugao abranja mais ae um exercicio 
financeiro; 

II 一 n白o implique em paralisag白o de projetos prioritarios em 
execu9ao. 

Par白grafo a nico. N白o constitui infrag白o a este artigo o inicio 
de novo pr（可eto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso 
haja suficiente previs白o de recursos orament白rios e financeiros para o 
atendimento dos projetos em andamento e novos ou se os recursos forem 
provenientes de conv白nios ou programas dos Governos Federal e/ou 
Estadual. 

Seg白o V 
Da Transfer白ncia de Recursos para Cons6rcios 

Art. 21. A Lei Orgament白ria reservara recursos para a 
tra nsfe巨ncia financeira a cons6rcios poblicos em que o Municipio figure 
como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de 
rateio, observadas as disposi96es da Lei no 11 .107, de 06 de abril de 2005. 

Seg白o VI 
Das Parcerias PUblico-Privadas 

Art. 22. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
石rmar contratos de parcerias pUblico-privadas, nos termos da Lei 
no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a execug白o de 
projetos priorit白rios de石nidos pelo Governo. 

Seg含o VII 
Das Transfe厄ncias de Recursos para o Setor Privado 

Ait 23. As transfe陣ncias de recursos or卵ment白rios a 
institui96es privadas sem fins lucrativos devem obedecer 白  s disposi96es 
pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal no 101,deO4 
de maio de 2000, sendo: 
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1-Subven96es Sociais-as destinadas a despesas correntes 
de institui頭es privadas sem fins lucrativos, prestadoras de servigos de 
assistencia social, m6dica, educacional e cultural, de natureza continuada, 
regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal no 4.320, de 
17 de margo de 1964; 

II-Contribui96es-as destinadas a despesas correntes das 
demais institui96es privadas sem fins lucrativos, que n白o as enquadradas 
no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administrag白o poblica 
municipal para o desenvolvimento de programas e a96es que contribuam 
diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no 
Plano Plurianual; 

川－ Auxilios-as destinadas a despesas de capital de 
institui96es privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as 
entidades referidas no inciso I,quanto 白s mencionadas no inciso U, deste 
artigo. 

Art. 24. Somente ser白 autorizada a inclus白o, tanto na lei 
o円amen伯ria quanto em seus c厄ditos adicionais, de doねc6es a titulo de 
subven96eミら sociais, auxilios ou contribui96es a entidades privadas sem 
fins lucrativos, se observadas as seguintes condi96es: 

1 一 sejam entidades privadas de atendimento direto ao 
pロblico, nそIs 白reas de assis伯ncia social, saode, educagao, cultura, 
esportes, tしirismo, meio ambiente, de fomento 白 produgao e a gerag白ode 
emprego e renda; 

II-encaminhamento pela entidade de reauerimento cara 
peaiao ae recursos acompanhado de Plano de Aplicag白o; 

Ill-a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no 
M unにipio; 

§10 Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder 
Executivo, este providenciaは o encaminhamento de Projeto de Lei ao 
Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar 
Fede旧I no ・101/2000. 
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§20. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer titulo, 
submeteトS（ヲーao 白 fiscalizag白o do Poder Concedente com a 石nalidade de 
verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam 
recursos. 

§30. Os repasses de recursos de que trata este artigo se白。  
efetivados mediante convenios, conforme determina o artigo 116 e 
par白grafos da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§40. E vedada a celebra 白o de cony白nio com entidade em 
situa頭o irregular com o Municipio, em decor陣ncia de transfe厄ncia feita 
anteriormente. 

Art. 25. O Poder Executivo Municipal poder白  atender as 
necessidades de pessoas fisicas atraves de programas instituidos nas 
白reas de aミ;sist白ncia social, saUde, agricultura, cultura, desporto, turismo, 
educagao e outras 白reas de atuag白o, desde que tais programas estejam 
devidament,e regulamentados. 

Art. 26. Desde que comprovado o interesse pロblico, pode伯。  
ser conce（ゴidas premia96es a pessoas fisicas que participem de 
concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades 
incentivadas e/ou promovidas pelo Poder PUblico Municipal. 

Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, 
direねmente, despesas de custeio para a manutengao dos caixas escolares 
da rede pロblica municipal de ensino que receberem recursos diretamente 
do Governo Federal por meio do PDDE-Programa Dinheiro Direto na 
Escola. 

Art. 28. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam 
autorizados a 石rmar conv6nios de cooperag白o tcnica com entidades 
privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservag白o da 
autonomia municipal. 
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Seg白oV川  
DosC伯ditos Adicionais 

Art.. 29. Os C厄ditos adicionais ser白o apresentados com a 
class ificag白o da estrutura program白tica da mesma forma que apresentado 
na Lei Orgament白ria Anual. 

Par白grafo o nico-Os cr6ditos adicionais especiais e 
extraordin白1・ios, se abertos nos ロItimos quatro meses do exercicio 
imediatamente anterior, poder白o ser reabertos pelos seus saldos, no 
exercicio a que se refere esta Lei. 

Segao IX 
Da Transposig白o, Remanejamento e Transfe巨ncia 

Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar 
transposig白o, remanejamento e transfe陣ncias de dota96es or卿ment白rias. 

§10 A transposig白o, remanejamento e transfe厄ncia s白o 
instrumentos de flexibilizag白o orgament白ria, diferenciando-se dos c厄ditos 
adicionais que伯m a fung白o de corrigir desvios de planejamento. 

§20 Para efeitos desta Lei entende-se como: 

1 一 transposig白o, a realocag白o de recursos que ocorre entre 
programas de governo, dentro do mesmo 6 rg白o, ampliando, desta forma, 
um programa previsto na lei orgament白ria com recursos de outro tamb6m 
nela previsto; 

II 一 remanejamento, o deslocamento de c厄ditos e dota96es 
relativos 白、exting白o, desdobramento, criag白o ou incorpora 白o de unidades 
orgament白rias na estrutura organizacional do Municipio, ainda, de c厄ditos 
ou valores de dota96es relativas a servidores que haja alterag台o de 
lota頭o durante o exercicio; 

Ill 一 transfe伯ncia, a realocag白o de recursos que ocorre 
dentro do mesmo 6 rg白o, num mesmo programa de governo, mantendo-se 

oproPraa習ご器農
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CAPITULO V 

DAS DISPOSIgOES RELATIVAS A DiVIDA POBLICA 
MUNICIPAL 

Art. 31. Todas as despesas relativas a divida pUblica 
municipal, mobili白ria ou contratual, e as receitas que as atender白o, 
constar白o da lei orgament白ria anual. 

Art. 32. As opera96es de c伯dito ser白o autorizadas por lei 
especifica. 

Art. 33. A lei orgament白ria anual contera autorizag白o para 
realiza頭o de opera頭o de c厄dito por antecipag白o da receita 
orament白ria, obedecidas as determina96es estabelecidas em resolugao 
do Senado Federal. 

Art. 34. As despesas com amortizagao, juros e outros 
encargos dia Divida PGblica, dever白o considerar apenas as opera96es 
contratadas ou autoriza96es concedidas at白  a data do encaminhamento do 
Projeto de Lei do Orgamento Anual a C台mara Municipal. 

Art. 35. O pagamento de precat6rios judiciais ser白  efetuado 
em categoria de programag白o especifica, incluida na Lei Orament白ri a 
para esta finalidade. 

Aけ．  36. A Procuradoria Geral do Municipio encaminhar白 ao 
6rg白o resplつnsavel pela elaborag白o da proposta orgamentaria, at 31 de 
julho de 2019, a relag白o dos d6bitos constantes de precat6rios judici自rios a 
serem incluidos na proposta orament白ria de 2019, conforme determina o 
artigo 100,§10, da Constituig白o Federal, discriminada por 6 rg白oda 
administrag・白o direta e por grupo de despesas, especificando: 

a) n白mero do processo; 

b) nUmero do precat6rio; 

c) data da expedig白o do precat6rio; 

Praga 25 de Novembro-No 133一Centro一Malhador/SE一  CNPJ NO13.104.757/0001-77 
FONE FAX: (79) 3442-1252 
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d) nome do benefici台rio; 

e) valor do precat6rio, a ser pago・  
CAPITULO VI 

DAS DISPOSI90ES RELATIVAS A S DESPESAS DO 
MUNICIPIO DE CARATER CONTINUADO, COM PESSOAL E 

ENCARGOS SOCIAIS 

Seg白o I 
Do Aproveitamento da Margem de Expans含o das Despesas Obrigat6rias 

de Car白ter Continuado 

Art. 37. A compensag白o de que trata o§20, do art. 17, da 
Lei Complementar Federal no 101/2000, quando da criag白o ou aumento de 
despesas obrigat6rias de car白ter continuado, no a mbito dos Poderes 
Executivo e Legislativo, poder白  ser realizada a partir do aproveitamento da 
respectiva mnargem de expans白o de cada 6 rg白o ou entidade. 

Par白grafo G nico. O Poder Legislativo e o Executivo mante白o 
controles sobre os valores 」白 aproveitados da margem de expansao. 

Seg白o II 
Das Despesas com Pessoal 

Art. 38. Os Poderes Executivo e Legislativo ter白o como limite 
na elaboraく白o de suas propostas orgament白rias, para pessoal e encargos 
sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a 
situag白o vigente em junho de 2019, projetada para o exercicio de 2020, 
considerando os eventuais ac厄scimos legais, ficando autorizada a 
suplementa頭o das dota96es necess白rias 白 sua execug白o e dos encargos 
sociais, n白o devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de 
c厄ditos adicionais que sera autorizado na Lei Orgament白ria de 2020. 

Art. 39. Para fins de atendimento ao disposto no§10, inciso 
II,do art. 169 da Constitui頭o Federal, observado o inciso I do mesmo 
par白grafo, ficam autorizadas as concess6es de quaisquer vantagens, 

嵩ntos25 del
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altera96es de estrutura de carreiras, bem como admiss6es ou 
contrata96es de pessoal a qualquer titulo, inclusive a realizag白o de 
concursos poblicos para provimento de cargos, observadas as condi96es e 
os cri伯rios estabelecidos em leis especificas para cada situag白o. 

Art. 40. O disposto no§10 do art. 18 da Lei Complementar 
Federal no 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de 舶Iculo do 
limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou 
validade dos contratos. 

Paragrafo ロnico. N白o se considera como substitui頭ode 
servidores （う empregados pUblicos e n白o contando para o limite de gastos 
com pessoal definido no Art. 19, inciso Ill da Lei Complementar no 
101/2000, os contratos realizados com OSCIP 一  Organiza頭o da 
Sociedade （コivil de Inte旧sse PUblico. 

Art. 41. No exercicio de 2020, a realizag白o de servigo 
extrao川in白rio, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% 
(cinquenta （ヲ um inteiros e t厄s d6cimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e 
sete d6cimnos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, 
respectivamente, somente podera ocorrer quando destinada ao 
atendimento de relevantes interesses pUblicos que ensejam situa96es 
emergenciais, de risco ou de prejuizo para a sociedade, dentre estes: 

1-situa96es de emergencia ou calamidade poblica; 

li-situa96es em que possam estar em risco a seguranga de 
pessoas ou bens; 

Ill-a relag白o custo-beneficio se revelar favor白vet em relag白。  
a outra alternativa possivel em situa96es moment白neas. 

CAPITULO VII 

IDAS DISPOSIgOES SOBRE ALTERAgOES 
NA LEGISLAgAO TRIBUTARIA 

・「・・・ 25 ・・・・。・・…o-N01“謡麟麟、CNPJ N01352 ・ 104・ 757・。00 1-7・お  
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Art. 42. A concess白o ou ampliag白o de incentivo ou beneficio 
tribut白rio s6 ser白o aprovados se atendidas as exig6ncias do art. 14 da Lei 
Complementar no 101/2000. 

Art. 43. Para efeito do art. 14 da Lei Complementar no 
101/2000, n白ose伯 considerada como renロncia de receita: 

1一 a nao reteng白o de encargos sociais; 

II 一 an白o reteng白o de tributos municipais e de Imposto de 
Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo 
contribuinte; 

川一 an白o reteng白o de tributos municipais, que n白o tendo 
sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser 
inscritos na divida ativa; 

lv 一 a previs白o feita a maior de receitas na elaborag白oda 
proposta orンamentaria. 

Art. 44. Os tributos langados e n白o arrecadados, inscritos em 
divida ativa, cujos custos para cobranga sejam superiores ao c厄dito 
tribut白rio, p。っde庖o ser cancelados, mediante autorizag白oem Lei, n白ose 
constituindo como renロncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da 
Lei Complementar Federal no 101/2000. 

CAPITULO V川  

DAS DISPOSI96ES FINAIS 

Art. 45. 0 Executivo Municipal enviar白  a proposta 
orgament自ri a 白 Camara Municipal at6 o dia 30 de setembro de 2019, que a 
apreciar白 e a devolver白 para sang白o at6 o encerramento da sess白。  
legislativa anual. 

§10.AC白mara Municioal n含o entr2r自 em rcssn A nrii．コnfn 
nao cumprir o thsposto no caput deste artigo. 

§ 20 Se o Projeto de Lei Orament白ria Anual n白ofor 
sancionado at6 31 de dezembro de 2019, fica o Executivo Municipal 
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autorizado 1ョ executar o Projeto de Lei Orgament白ria de 2020 na proporgao 
de um doze avos, at白 a sang白o do respectivo projeto de lei. 

Art. 46. Ser白o consideradas legais as despesas com multas, 
juros e outros ac厄scimos decorrentes de eventual atraso no pagamento 
de compromissos por insuficiencia de caixa e/ou necessidade de 
priorizagao do pagamento de despesas imprescindiveis ao pleno 
funcionamento das atividades administrativas essenciais. 

Art. 47. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei 
Complementar Federal no 101/2000, fica o Municipio autorizado a firmar 
convenio ou cong6neres, com a Uni白o e/ou Estado, com vistas: 

judiciais
; 	1 - ao funcionamento dos servigos de seguranga publica e 

rurais 。。 M
。』。Il1 - 。  a; possibilitar o assessoramento t cnico aos produtores

M tini cpio; 

Ill. - a utili子ag白o- conjunta, no Municipio, de m白quinas e 
equipamentos ae propr旧dade do Estado e/ou Uni白o; 

Junta Militar; IV
一 a cess白o de servidores para o Poder Judici白rio ou para 

_V-ao deseりvolvimento de programas priorit白『ios nas 白reas 
ae. eaucagao, cultura・ saude，月ssistencia social, agricultura ・ habitag白oe 
ou「りs ae' relevante interesse publico, sem 6 nus para o Municipio, ou com 
contrapartiaa. 

. ._ 	Aザ・ 48・ Nヲ ap reciag白o pelo Poder Legislativo do projeto de 
トei - orgamentaria.．今nuai, as emeりdas ser白o apresentadas na forma das 
9:sp磐i9oes coりstituctonais e conforme estabelecido na Lei O勺anica do 
lvi哩cipio, serao acomp月n叩das de exposig白o de motivos que as 
justiriquem, e, somente poderao ser aprovadas caso: 

1 一 sejam compativeis com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Oramentarias; 

」udiciais; 
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II 一 indiquem os recursos necessarios, admitidos apenas os 
provenientes de anulagao de despesas, excluidos os que incidam sobre; 

a) dotag白o para pessoal e seus encargos; 

b) servigo da divida; 

c) dota96es destinadas a manuteng白o e desenvolvimento do 
ensino e ao FUNDEB 一 Fundo de Manuteng白o da Educag白oB白sica e 
Valorizagao dos Profissionais da Educag白o; 

d) dota96es destinadas aos Fundos Municipais de Saade e 
Assistencia Social; 

e) recursos vinculados a transfe伯ncias volunt白rias dos 
Governos Estadual e Federal; 

り os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 10. As emendas dever白o indicar, como parte da 
justificativa: 

1 一 no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, 
a viabilida亡le econ6mica e t白cnica do projeto durante a vig白ncia da lei 
orgament白ria; 

II 一 no caso de incidirem sobre despesas com a96es de 
man uteng白（),a comprovag白o de n白o inviabilizag白o operacional da 
entidade ou Org白o cuja despesa 6 reduzida. 

§20. A corre 白o de erros ou omiss6es ser白 justificada 
circunstanclialmente e n白o implicara a Indicag白o de recursos para aumento 
de despesas previstas no projeto de lei orgament白ria. 

Art. 49. Os Poderes Executivo e Legislativo devem 
dar ampla divulgagao, inclusive em sitios da Internet, de modo a 
evidenciar a transparencia da gestao fiscal,observando-se o 
principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da 
sociedade a todas as informa96es relativas a s Leis das Diretrizes 

Pra「a 25 de Novembro-NO1「謡撒「嚇「CNPJ No1352 ・ 1叫・757/0001-77雷  
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Orgament白rias, do Plano Plurianual,do Orgamento Anual e das 
Contas Anuais do Governo Municipal. 

Art. 50. 0 Projeto de Lei Orgament白ria nao dever白 ser 
aprovado sem que tenha sido realizada audiencia pロblica, garantindo a 
participagao) do cidad白o no debate da definigao das prioridades municipais, 
em atendimento a Lei Complementar no 101/2000. 

Art. 51. Os Poderes Executivo e Legislativo garantir aos 
cidad白os os procedimentos necess白rios para o acesso a informag白o, 
conforme determinado pela Lei Federal no 15.527, de 18 de novembro de 
2011. 

Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos 
de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econ6mica Federal, 
concession自rias e permission白rias de servigos pロblicos. 

Art・ 53・ Fica autoriza旦oopagヲmento de di白『ias, passagens, 
nospeaagern e aitmentagao aos じonseiheiros Municipais, nas mesmas 
condi96es de direito dos servidores efetivos. 

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicag白o. 

Art. 55. Revogam-se as disposi96es em contr白rio. ―畔畔轟  
P旭feita Mun旭加白I 
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