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SUMULA: DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
ELABORA<;;AODO ORc,;AMENTO DO MUNICiPIO
DE PLANALTO PARA 0 EXERciCIO FINANCEIRO
DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1°- Esta Lei estabelece as Diretrizes Gerais para elaboracao do Orc;amento
do Municipio de PLANALTO, relativo ao Exercicio Financeiro de 2020.

Art. 2°- A proposta orcarnentaria sera elaborada em consonance com as
dlsposlcoes constantes da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 tendo seu valor
fixado em reais, com base na previsao de receita:

I - fornecida pelos orgaos competentes, quanto as transferenclas legais da
Uniao e do Estado;

II - projetada, no concernente a tributos e outras receitas arrecadadas
diretamente pelo Municipio, com base em projecces a serem realizadas
considerando-se os efeitos de alteracoes na legislac;ao, vanacso do indice de precos,
crescimento econornlco ou qualquer outro fator relevante, acompanhadas do
demonstrativo de evolucao nos ultlrnos tres anos e da projec;ao para os dois
seguintes e da metodologia de cakulo e premissas utilizadas.

§ 1°- Nao sera admitida reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo, salvo erro ou amissae de ordem tecnlca e legal.

§ 2°- As operacoes de credito previstas nao poderao superar 0 valor das
despesas de capital constantes da Proposta Orcarnentarla,

Art. 3° - 0 montante das despesas fixadas acrescido da reserva de
contlnqenda nao sera superior ao das receitas estimadas.

Art. 4°- A reserva de contlnqenda nao sera inferior a 0,5% (zero virgula cinco
por cento) do total da receita corrente liquida prevista e se destinara ao atendimento
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 5° - A rnanutencao de atividades incluidas dentro da cornpetenda do
Municipio, ja existentes no seu terrltorlo, bem como a conservacao e recuperacao de
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equipamentos e obras ja existentes terao prioridade sobre acoes de expansao e
novas obras.

Art. 60. A condusao de projetos em fase de execucao pelo Municipio, terse
preferencia sobre novos projetos.

Art. 70 • Nao poderao ser fixadas despesassem que sejam definidas as fontes
de recursos.

Art. 8° - Na fixa<;ao da despesa deverao ser observados os seguintes
limites, minimos e rnaxlrnos:

I - as despesas com rnanutencao e desenvolvimento do ensino nao serao
inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos,
inciuidas as transferendas oriundas de impostos consoante 0 disposto no artigo 212
da Constitulcao Federal;

II - as despesas com saude nao serao inferiores ao percentual definido na
EmendaConstitucional nO29;

III - as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal inciuindo a
rernuneracao de agentes politicos, inativos e pensionistas e os encargos patronais
nao poderao exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente
liquida;

IV - as despesas com pessoal do Legislativo Municipal inciusive a
remuneracao dos agentes politicos, encargos patronais e proventos de inatividade e
pensoes nao sera superior a 6% (seis por cento) da receita corrente liquida, se outro
inferior nao Ihe for apllcavel nos termos da EmendaConstitucional nO25;

V - 0 orcarnento do Legislativo Municipal devera ser elaborado
considerando-se as limita<;oesda EmendaConstitucional nO25;

Art. 9° - Os recursos ordlnarios do Tesouro Municipal somente serao
programados para a reauzacaode despesas de capital apes atendidas as despesas
com pessoal e encargos sociais, service da divida e outras despesas de custeio
acmlnlstratlvo e operacional.

Art. 100 - Alern da observanciadas prioridades e metas fixadas nesta Lei, a Lei
Orcarnentarla e os seus credltos adicionais somente induirao projetos novos se
estiverem adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se
existentes recursos especificamenteasseguradospara a execucaodaqueles.
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§10 - 0 Poder Executivo encarnlnhara ao Legislativo Municipal, ate a data de
envio do projeto de lei de diretrizes orcarnentarlas, relatorlo dos projetos em
andamento, informando percentual de execucao e 0 custo total.

§2° - serao entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execucao
financeira, ate 31 de marco de 2019, ultrapassar vinte por cento do seu custo total
estimado, conforme indicado no relatorio do paraqrato anterior.

Art. 11 - As metas e prioridades da Administrac;ao Publica Municipal para 0
exerdcio de 2020, atendidas as despesas que constituem obrigac;ao legal e
constitucional do Munidpio e as de funcionamento dos orgaos e entidades que
integram 0 orcamento fiscal e da seguridade social, sao as constantes do Anexo I
desta lei, as quais terse precedencla na alocac;ao dos recursos no projeto da lei
orcamentarta de 2020 e na sua execucao, nao se constituindo, todavia, em limite a
proqrarnacao da despesa.

§ 10. Os recursos estimado na Lei Orcamentarla para 2020 serao destinados
preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo I, desta lei,
nao se constituindo, todavia, em limite a proqrarnacao das despesas.

§ 20. Na elaboracao da pro posta orcarnentarta para 2020, 0 Poder Executivo
podera aumentar ou diminuir as metas ffsicas estabelecidas nesta Lei, e identificadas
no Anexo I, a fim de compatibilizar a despesa orcada a Receita estimada, de forma a
preservar 0 equilibrio das contas publlcas,

Art. 12 - Na proposta da Lei orcarnentarta a dlscrlrninacao da receita e
despesa sera apresentada, respeitada a padronlzacao estabelecida pela Secreta ria do
Tesouro Nacional:

I - quanto a natureza da despesa, por Orgao e Unidade orcarnentaria,
detalhada por categoria econornica, grupo de natureza de despesa, modalidade de
aplicac;ao e fonte de recurso sendo que 0 controle a nfvel de elemento e
subelemento de despesa sera efetuado no ate da reanzacao do empenho, nos
termos da legislaC;aovigente:

II - quanto a dassmcacao Funcional Proqrarnatlca, por funcao, subfuncao e
programa, detalhada em projetos, atividades e operac;5es especiais;

Paragrafo 10 - A criterlo do Executivo Municipal podera 0 orcarnento ser
elaborado em nfvel de detalhamento menor, quanto a natureza de despesa, que 0
de modalidade de apucacao.
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Paragrafo 2° - Cada projeto, atividade ou operacao especial sera detalhado
por categoria econornica, grupo de natureza de despesa, modalidade de apncacao e
fonte de recurso.

Paragrafo 3° - A Lei Orcarnentaria lndulra os seguintes demonstrativos:

1- da receita, que obedecera 0 disposto no artigo 20, paraqrafo 1° da Lei
Federal4320/64 de 17/03/64, com alteracoes posteriores;

II - da natureza da despesa, para cada orgao e unidade orcamentarta:
III - do programa de trabalho por orgaos e unidades orcarnentarlas,

demonstrando os projetos e atividades de acordo com a classiflcacao funcional
programatica;

IV - outros anexos previstos em Lei, relativos a consondacao dos ja
mencionadosanteriormente;

Art. 13 - As emendas apresentadas pelo Legislativo que proponham alteracao
da proposta orcamentarta encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos
Projetos de Lei relativos a Creditos Adicionais a que se refere 0 artigo 166 da
Constitulcao Federal, serao apresentados na forma e no nfvel de detalhamento
estabelecidosna elaooracaoda Lei Orcarnentarla,

Art. 14 - Sao nulas as emendas apresentadasa PropostaOrcarnentaria:

I - que nao sejam compatfveis com esta Lei;

II - que nao indiquem os recursos necessarlos em valor equivalente a
despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulacao de despesas
suportadas pela mesma fonte de recurso, exclufdas aquelas relativas as dotacoes de
pessoale seus encargose ao service da dfvida;

Art. 15 - Poderao ser apresentadas emendas relacionadascom a correcao de
erros ou ornissoesou relacionadasa dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 16 - A exlstencla de meta ou prioridade constante no Anexo I desta Lei,
nao implica na obrigatoriedade da lnclusao da sua proqrarnacao na Proposta
Orcamentaria.

Art. 17 - E vedada a lnclusao, na lei orcamentarta e em seus creditos
adicionais, de dotacoes a tftulo de "subvencoes sociais", ressalvadas aquelas
destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, que preencham uma das
seguintes condlcoes:
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I - sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita, nas areas de
asslstencla social, sauce ou educacao, recreativo, cultural, esportivo, de cooperacao
tecnica e voltada para 0 fortalecimento do associativismo municipal e dependera de
autorlzacao em lei espedfica (art. 4°, I, "f" e 26 da LRF).

II - atendam ao disposto no art. 204 da Constltuicao Federal, no art. 61 do
ADCT, bem como na Lei nO8742, de 07 de dezembro de 1993, e nas Leis Federais
nO13.019 de 31/07/2014 e a de nO 13.204 de 14/12/2015.

Paraqrafo Unico - Para habilitar-se ao recebimento de subvencoes sociais, a
entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar dedaracao de funcionamento
regular nos ultlmos tres anos, emitida no exerdcio de 2020 por duas autoridades
locais e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria.

Art. 18 - E vedada a lnciusao, na lei orcarnentaria e em seus creditos
adicionais, de dotacoes a titulo de "auxflios" para entidades privadas, ressalvadas, as
sem fins lucrativos e desde que sejam:

I - voltadas para acoes de saude deatendimento direto e gratuito ao publico;

II - de atendimento direto e gratuito ao publico e voltadas para 0 ensino
especial e tecnlco, ou representativas da comunidade escolar das escolas publlcas
municipais do ensino fundamental;

III - consorclos lntermunlclpais, legalmente institufdos e constitufdos
exclusivamente por entes publlcos:

IV - Associac;6es Comunltarias devidamente constitufdas e registradas no
Cartorlo de Tftulos e Documentos da Comarca, no concernente a auxilios destinados
a execucao de obras, a aqulslcao de equipamentos de interesse comunitario e ao
exerdcio de atividades de apolo ao desenvolvimento economico ou de interesse
social;

V - entidades com personalidade juridica, para em conjunto com 0 Poder
Executivo Municipal desenvolverem ac;6es relacionadas ao lazer, esporte e apoio ao
desenvolvimento economico do Munidpio.

Art. 19 - A concessao de auxilios para pessoas fisicas obedecerao
preferencialmente os crlterios estabelecidos pelos programas sociais que originam os
recursos a serem aplicados, e no caso de recursos proprios do Municipio, sera
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precedida da realiza<;ao de previo levantamento cadastral objetivando a
caractertzacao e cornprovacao do estado de necessidade dos beneficiados.

§ 10 - Serao consideradas como carentes, pessoas cuja renda "per capita",
nao ultra passe na media a 1/2 (rnelo) salarlo rninirno por individuo que comp5e a
familia.

§ 20 - Independera de comprovacao de renda a concessao de auxflios em
casos de emerqenda ou calamidade publica assim declarados pelo Chefe do
Executivo Municipal.

Art. 20 - Sao excluidas das lirnitacoes de que tratam os artigos 18 e 19 desta
lei, os estimulos concedidos pelo municipio para a lrnptantacso e amplia<;ao de
empresas ou industrias no Municipio, cuja concessao obedecera os crltertos definidos
em Lei Municipal.

Art 21 - A proposta orcementarta do Poder Legislativo Municipal para 0
exercicio de 2020 devera ser encaminhada ao Executivo Municipal, para fins de
lncorporacao a pro posta geral do Municipio ate a data de 31 de agosto de 2019.

Paraqrafo 10 - Os recursos correspondentes as dotacoes orcarnentanas
destinadas ao Poder Legislativo ser-the-ao repassados pelo Poder Executivo ate 0 dia
20 de cada meso

Art. 22 - A proposta orcarnentarla do Municipio para 0 exerclclo de 2020 sera
encaminhada para apreoacao do Legislativo ate dia 30 de setembro de 2019.

Paraqrefo 10 - A proposta orcarnentana devera ser composta dos quadros e
demonstrativos constantes da legisla<;aoespecifica.

Paraqrefo 20 - Fica 0 Poder Executivo autorizado a incorporar, no ate da
elaboracao dos orcarnentos, as eventuais rnodltlcacoes ocorridas na estrutura
organizacional do Municipio, bem como na dasslflcacao orcarnentarta da receita e da
despesa, por alteracoes da legisla<;ao federal padronizadora, ocorridas apos 0
encaminhamento da LDO/2020 a Camara Municipal.

Art 23 - Se 0 Projeto de Lei do orcamento de 2020 nao for sancionado pelo
Executivo ate 0 dia 31 de dezembro de 2019 a proqramacao dele constante podera
ser executada, enquanto a respectiva Lei nao for sancionada, ate 0 limite mensal de
1/12 (um doze avos) do total de cada dotacao na forma do estabelecido na proposta
remetida a Camara Municipal.
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Paraqrato Unico - Considerar-se-a anteclpacao de credlto a conta da Lei
Orc;amentaria a utilizac;ao dos recursos autorizada neste artigo.

Art. 24 - A execucao orcamentarla sera efetuada mediante 0 principio da
responsabilidade da gestao fiscal atraves de ac;5es planejadas e transparentes que
previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar 0 equilibrio das contas publlcas,
mediante 0 cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a
obedlencla a limites e condic;5es no que tange a renuncia de receita, gerac;ao de
despesas com pessoal, seguridade social e outras, divida consolidada, operac;5es de
credlto, inclusive por anteclpacao de receita e lnscrlceo em restos a pagar, normas
estas constantes da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.

Art. 25 - Se no final de cada bimestre for verificado a ocorrencia de
desequilibrio entre a receita e a despesa que possam comprometer a situacao
financeira do Municipio, 0 Executivo e 0 Legislativo Municipal prornoverao, por atos
proprlos e nos montantes necessaries, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitac;ao
de empenho e movlrnentacao financeira, segundo os critenos estabelecidos na
Legislac;ao vigente e nesta Lei, dando-se assim, 0 equihbrio entre receitas e despesas
para fins da alinea a, inciso I, artigo 40 da Lei Complementar nO 101, de 2000.

Paragrafo Unico - No caso do Poder Legislativo nao promover a limitac;ao no
prazo estabelecido no "caput" deste artigo, fica 0 Poder Executivo autorizado a
limitar os repasses dos valores financeiros, segundo a realizac;ao efetiva das receitas
no bimestre.

Art. 26 - Nao serao objeto de limitac;ao as despesas relativas:

I - a obrigac;5es constitucionais e legais do Municipio;

II - ao pagamento do service da divida publica fundada, inclusive
parcelamentos de debltos:

III - despesas fixas com pessoal e encargos soclals enquanto 0 Municipio se
mantiver num patamar de ate 95% (noventa e cinco por cento) do limite maximo
para reahzacao de dispendlos com pessoal constante do artigo 20 da Lei
Complementar 101, de 2000;

IV - despesas vinculadas a uma determinada Fonte de recurso, cujos
recursos ja estejam assegurados ou 0 respective cronograma de ingresso esteja
sendo normalmente executado.

r-l: :.c



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ W 76460526/0001-16

Praca Sao Francisco de Assis, 1583
Fone/fax(Oxx46) 3555-8100
E-Mail: planalto@rline.com.br

CEP 85750-000 PLANALTO PARANA
Art 27.- Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1, II, da

Constitulcao Federal, ficam autorizadas as concess5es de quaisquer vantagens,
aumentos de rernuneracao, cnacao de cargos, empregos e tuncoes, alteracoes de
estrutura de carreiras, bem como admiss5es ou contratacoes de pessoal a qualquer
titulo, aos orgaos da Adminrstracao Direta e Indireta e Fundos Municipais, observado
o disposto na Lei Complementar nO 101, de 2000, bem como, ainda, as
disponibilidades financeiras do municipio.

Art. 28 - Ocorrendo a superacao do patamar de 95% (noventa e cinco por
cento) do limite apllcavel ao Municipio para as despesas com pessoal sac apllcavels
aos Poderes Executivo e Legislativo as vedacoes constantes do Paraqrato Unico,
Inciso I a V do Artigo 22 da Lei Complementar 101, de 2000.

Paragrafo Unico - No exercicio financeiro de 2020, a reelizacao de service
extraordinarlo, quando a despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de
comprometimento, exceto no caso previsto no art. 57, § 6°, inciso II, da Constltulcao
Federal, somente podera ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes
interesses publicos que ensejam sltuacoes emergenciais de risco ou de prejuizo para
a sociedade.

Art. 29 - 0 disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar nO 101, aplica-se
exclusivamente para fins de celculo do limite da despesa total com pessoal,
independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Paragrafo Unico - Nao se considera como substituicao de servidores e
empregados publicos, para efeito do caput, os contratos de tercelrlzacao relativos a
execucao indireta de atividades que, simultaneamente:

I - sejam acessorlas, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem area de cornpetencia legal do orgao;

II - nao sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de
cargos do quadro de pessoal do orgao, salvo expressa dlsposlcao legal em contra rio,
ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente.

Art 30 - 0 projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de
natureza tributarla so podera ser aprovado se atendidas as exiqendas do art. 14 da
Lei Complementar 101, de 2000.

Art. 31 - Ocorrendo a necessidade de se efetuar contencao de despesas para
o restabelecimento do equilibrio financeiro, os cortes serao aplicados, na seguinte
ordem:
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1- novos investimentos a serem realizados com recursos ordinarlos do
Tesouro Municipal;

II - investimentos em execucao a conta de recursos ordlnarios ou
sustentados por fonte de recurso especifico cujo cronograma de liberac;ao nao esteja
sendo cumprido;

III - despesas de manutencao de atividades nao essenciais desenvolvidas
com recursos ordtnsrios:

IV - outras despesas a crlterio do Executivo Municipal ate se atingir 0
equilibrio entre receitas e despesas.

Art 32 - Os custos unitarlos de obras executadas com recursos do orc;amento
do Municipio, relativas a construcao de predlos publlcos, saneamento baslco e
pavirnentacso, nao poderao ser superiores ao valor do Custo Unltario sasico - CUB,
par m2, divulgado pelo Sindicato da Industria da Construcso do Parana, acrescido de
ate vinte por cento para cobrir custos regionais nao previstos no CUB.

Art 33 - Serao considerados, para efeitos do artigo 16 da Lei Complementar
101/2000, na elaboracao das estimativas de impacto orc;amentario-financeiro quando
da cnacao, expansao ou aperfeic;oamento de ac;ao governamental, que acarretem
aumento de despesa, os seguintes criterios:

I - as especificac;5es nele contidas lnteqrarao 0 processo administrativo de
que trata 0 art. 38 da Lei Federal nO. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os
procedimentos de desaproprlacao de irnoveis urbanos a que se refere 0 § 3° do art.
182 da Constltulcao Federal;

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas cujo
valor nao ultrapasse, para bens e services, os limites dos incisos I e II do art. 24 da
Lei Federal 8.666, de 1993.

Art 34. - Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nO 101, de
2000:

I - considera-se contraida a obrigac;ao no momento da formalizacao do
contrato administrativo ou instrumento conqenere;
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II - no caso despesas relativas a prestacao de servlcos ja existentes e

destinados a rnanutencao da adrnlnlstracao publica, considera-se como
compromissadas apenas as prestacoes cujo pagamento deva se verificar no exercicio
financeiro, observado 0 cronograma pactuado.

Art 35. - Os Poderes deverao elaborar e publicar em ate trinta dias apes a
publlcacao da Lei Orcamentaria, cronograma de execucao mensa I de desembolso,
nos termos do art. 80 da Lei Complementar nO 101, de 2000.

Paragrafo Unico - No caso do Poder Executivo Municipal, 0 ate referido no
caput contera, ainda, metas bimestrais de reeuzacso de receitas, conforme disposto
no art. 13 da Lei Complementar nO 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por
fonte de receita.

Art 36.- A Lei Orcamentarla para 0 exercicio de 2020 contera autorizacao para
o Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Constituicao Federal:

I - realizar operacces de credlto por antedpacao da receita, nos termos da
legislac;ao vigente;

II - realizar operacoes de credlto ate 0 limite estabelecido pela legislac;ao
vigente;

III - proceder a abertura de creditos adicionais suplementares ao orc;amento
fiscal ate 0 limite de 15% (Quinze por cento) do total geral da receita fixada para 0
exercicio, nos termos da legislac;ao vigente, utilizando como recursos para cobertura,
os provenientes da anulacao total ou parcial de dotac;5es nos termos do inciso III e 0
excesso de arrecaoacao de recursos livres consoante 0 estabelecido no inciso II,
ambos do paraqrato 10 do artigo 43 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64;

IV - proceder a abertura de creditos adicionais suplementares utilizando como
recursos 0 previsto no inciso I, peraqrato 10 do artigo 43 da Lei Federal 4320/64,
ate 0 limite da efetiva exlstencia dos recursos de superavit financeiro nas fontes de
recursos livres ou vinculados, devidamente apurados no balanc;o patrimonial do
exerciciO anterior;

V - proceder a abertura de creditos adicionais suplementares utilizando como
recursos os previstos no inciso II do paraqrafo 10 do artigo 43 da Lei Federal
4320/64, mediante a efetiva ocorrencia ou tendencia de ocorrencia de excesso de
arrecadacao nas respectivas fontes de recursos vinculados desde que 0 total dos
mencionados creditos nao supere 0 limite de 15% (Quinze por cento) do total geral
da receita estimada para 0 exercfcio no orc;amento fiscal;
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VI - proceder a abertura de creditos adicionais suplementares utilizando como
recurso 0 previsto no inciso IV do peraqrato 10 do artigo 43 da Lei Federal 4320/64
tendo como limite 0 valor dos respectivos instrumentos jurfdicos de credito
celebrados para 0 exerdcio;

VII - transpor ou transferir recursos, de uma categoria de proqramacao para
outra, ou de um orgao para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da
Constltuicao Federal. e proceder 0 remanejamento e a cornpensacao entre as fontes,
e a criac;ao de Fontes de recursos dentro da mesma dotac;ao orcarnentaria, quando
da abertura de creditos adicionais que utilizem como recurso 0 cancelamento de
dotacoes.

VIII - proceder a utilizac;ao de recursos do cancelamento da dotacao de
Reserva de Contlnqenda para a cobertura de credltos adicionais abertos para 0
atendimento das situacoes especificadas no Demonstrativo de Riscos Fiscais e
Providencias.

Paragrafo 10 - A abertura dos creditos autorizados nos incisos IV, V e VI nao
sao consideradas para fins do limite da autorizacao constante do inciso III.

Paraqrato 20 - A aotonzacao contida no inciso III e extensiva ao Presidente da
Camara Municipal no concernente ao orcamento proprio do Poder Legislativo e ao
Prefeito Municipal para a abertura de creditos suplementares no orcarnento da
seguridade social considerando-se 0 limite de 15% (Quinze por cento) em relac;ao ao
total da despesa fixada nos respectivos orc;amentos.

Art. 37 - Fica 0 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do
art. 62 da Lei Complementar nO 101, de 2000, a custear despesas de cornpetenda de
outras esferas de governo no concernente a seguranc;a publica, assistencla juridica,
translto e lncentlvo ao emprego, mediante prevlo firmamento de convenio, ou
instrumento conqenere,

Art. 38 - No decorrer do exerdcio 0 Executivo tara, ate 30 (trinta) dias apes 0
encerramento de cada bimestre a publlcacso do relatorio a que se refere 0 § 30 do
artigo 165 da Constltuicao Federal, nos moldes do previsto no artigo 52 da Lei
Complementar 101, de 2000, respeitando os padroes estabelecidos no § 40 do artigo
55 da mesma Lei.

Art. 39 - 0 Relatorio de Gestao Fiscal obedecendo os preceitos do artigo 54, §
40 do artigo 55 e da alinea b, inciso II do artigo 63, todos da Lei Complementar 101
serao divulgados em ate trinta dias apes 0 encerramento do semestre, enquanto nao
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ultrapassados os limites relativos a despesa total com pessoal ou a dfvida
consolidada, os quais uma vez atingidos, faraD com que aquele relatorlo seja
divulgado quadrimestralmente.

Art 40 - 0 projeto de lei orcarnentarla dernonstrara a estimativa da margem
de expansao das despesas obriqatorias de carater continuado para 2020, em valores
correntes, destacando-se pelo rnenos aquela relativa aos gastos com pessoal e
encargos socia is.

Art. 41 - 0 controle de custos da execucao do orc;amento sera efetuado a
nfvel de unidade orcarnentarla com 0 desdobramento nos projetos e atividades cuja
execucao esteja a ela subordinados.

Art. 42 - Os ajustes nas ac;5esdos Programas do Plano Plurianual, bem como
as suas alterac;5es em suas metas fisica e financeira, ocorridas ate a data do envio,
deverao ser induidos na proposta orcarnentana para 2020.

Art. 43 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao, revogadas as
dlsposicoes em contrarlo,

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24/07/2019.

3iNiiig~~~~
Prefeito Municipal
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