ESTADO DAPÀRAÍBA

cÂnnaRa. MUNICIPAL

D[ PARARI

CASA JOSE ACELINO DE QUEIROZ

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

O PRESIDENTE DA CAMARA IúLINICIPAL DE PARARI laz

saber

que a Casa Legislativa aprovou, e, eu. em rczào da sançâo tácita, nos termos dos
§ §1" e 7'. ambos do art.43 da Lei Orgânica Municipal, bem como do §3'art.
183 oic art. 186 do regirnento intemo" PROMULGO a seguinte Lei:

LEI N"

38112020

Estirna a Receita e Fixa a Despesa do
Municipio. para o Exercício de 2021 e dá
outras proviciências.

Art. l'Esta Lei estima a receita e tixa

a despesa do município de Parari,

relativas ao exercicio llnanceiro de 2021. constituindo-se de:

I-

O orçamento Ílscal referente aos poderes do município. seus ftrndos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta.

ll-

O orçamento da seguridade social. abrangendo todas as entidades

e

órgãos vinculados. da adrrinistraçâo direta e indireta. bern como seus
lundos.

Afl. 2" A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos. rendas
e outras fontes de receita da legislação em vigor, conforme desdobramento
seguinte:

RECEiTÁS
Ern RSI.00

Especificação

Yalor (a)

Deduções das
Receitas
Concorrentes

Total (a-b)

(t )

I

R,ECET'I'AS

2.181.26.i,35

722.388,53

t 1.758.875,82

12.481.26.í,35

722.388,53

11.758.875,82

r

CORR-ENTES
1.1

Receitas do
Tesouro

l

Reçeita

.180,799.39

480.799-39

Tritrutaria

l2.lJ I :0

Receita t1e
contribuiçãcr
Receita

I

165.118-14

-.-+

i ^-

i,

165.118.14

Parimonial
Receitas de
Sen,iços
'fransfêrências

ó. 120.60
I

6. 120.60

L648.339.t7

722.388.s3

10.925.950.64

Ccrentes
i 68.ó4_s.

louras

168.645-85

B_5

lreceltas

I Correntes
L

r

RTCEiTAS
DE
2.1

CAPITAI

ILereitas do
Tesouro
] Operações de

7

7.467.258,10

7.467.258,10

306.030.00

TOTAL (1+2)

306.030.00

I
I

lcreditos
Àllenacoes de
Bens
I'ranstêrências
de Capital

.461.258.,18

7.467.258, t 0

I

1.073403.95

1.073403.95

e.os7.i1+.rs

6.087.82.t.1 5

I

19.948.522

722.388,53

19.226.13392

Art.3" A despesa será realizada de modo a atender aos encargos do
municipio, com a rnanutenção dos serviços públicos. transferências e despesas de
capital de acordo com o desdobramento abaixo:

DESPESAS
Em RS1.00

Â

DESPESAS POR ORGAOS

Poder Legislativo
Câmara Municipal
Poder Executivo

i.030.350,00
r.030.i50.00
18. t 9578i-92

Gabinete de Preleito
Secretaria Mun. De Administração
Sccretaria Mun. De Finanças
Secretaria |"4un. De Agricultura
Secretaria Mun. De Educação e Cultura
Secretaria Mun. De InÍia Estrutura
Secretaria Mun. De Saúde/ FMS
Secretaria Mun. De Ação Social/ FMAS
Secretaria Mun. De Desporto e Lazet
Secretaria Mun. De Meic Àmbiente
Secretaria Mun. Dc Transporte
Rcscrva de Contingência

TOTAL
DESPESAS POR FUNÇOES
Poder Legislativo
L.egislativtr

Poder Executivo
Administração
Segurança Pública
Assistência Social
Saúde
Educação

Cultura
Urbanismo
Saneamento
Gestão Arnbientai

Agricultura
Energia
Transpone
Desporto c Lazer
Encargos Sociais
Reserva de Contingencra

TOTAL

418.000.00
| .273.7?6,84
655.690.00

r.i50.6i7.50
+.ó29.6"12.08

2.908..r92.00
+.552.980 23
1.227.033,80
773.424.10
99.55ó.46
188.992_09
I 17.588.76
t9 "2?6.133.92

1.030.350,00
r.030.350.00
r8.195.783.92
3.125.072.12
13.200.00
1.227.033.80
4.424.813.7?
4.465.087. r8
210.05/1.90
1 .323.3 15.80
128.136.5 r

99.i56."i6
1.320.457.50
89.500.00
33 5.932.79
721.924.20
587.079.88
I 17.588.76
19.226.133.92

Âs despesas com serviços públicos de saúde estào obedeccndo ao
mínirno crigido de 15olo conÍbrme estabelecido no art. i 98. § 3'. I. da
Constituição Federal e com o art.7o d Lei Complementar no l4ll20l2
de I 3 cle Janeiro de 2012. (Vide ane:io do Índice de Aplicação na
Saúde);

il-

No que se retêre ao Fundo de lv{anutençào e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Proflssionais da educação
(FLINDEB). estão atendendo ao estabelecido no an. 60 do ato das
disposições conslitilciolrais lransitórias

n"

- ADCT

e aos preceitos da Lei

11.494 de 20 de Junho de 2007. (Vide anexo Consolidado de
L.ducaçào f UNDL,ts):

IIi-

As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino- MDE
atendem ao que disciplina o art. 2012 da CF e a Lei n'11 .49412007.
conr aplicação mínirna de 25o/o das receitas de impostos c
transferências. (Vide anexo Índice de Educação MDE);

A

despesa com pessoal esta atendendo ao limite máximo de

609/o

confonne estabelecido no art. l9 da Lei Complementar no 10112000.
(Vide anexo Consolidado de Pessoal).

Art. 4o De acordo com o artigo165- parágrafo 8o da ConstituiÇão da
Rcpirblica Federativa do Brasil nos terrnos dos artigos 7" e 43" da Lei Federal
n'.1.320 de 17 de Março de 1964 e da Lei complementar no l0l de 04 de
maio de 2000. fica o Poder Executivo dentro do montante estabelecido em
seus respectivos dentro do montante estabelecido cm seus respectivos
orçâmentos autorizado a:

I-

Contratar mediante as garantias Operações de Creditos por antecipação
de Receita até o valor, que não ultrapasse o rnontante das Despesas da
Capital fixadas no texto da presente Lei. conforme estabelecido na
Resolução de no 43 de 2001 e na Seção IV da

Lei t0l/2000 de 04 de

rnaio de 2000.

iI-

Abrir os créditos suplementares até 50% (cinquenta por cento) do total
da despesa autorizada.

5o Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II
do artigo :lo fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

An.

"Superiivit" Financeiro que vier a scr apurado no balanço Patrimonial
de 2020:

tI-

IIi-

Anulação parcial ou total de dotaçôes orçamentárias ou cré<iitos
adicionais autorizados em lei;
Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3" r 4u do
artigo 43 da Lei Federal no 4.320. de 17 de março de 1964t e

-

lVV-

O produto de operações de créditos autorizadâs na Íbrnra prevista rro
artigo 43, parágraÍb lo. ínciso IV. da Lei Federal no 4.320, de 17 de
março de I964.
Anular parcial ou totahnente dotações de créditos especiais e ou
extraordinários. quando os mesmos tiverem saldo que não forem
utilizados.

Art.6'A transtbrência de recursos

para o custeio de despesas de outros

entes da lêderal somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o

atendirnento de interesses do municipio. atendidos os dispositivos constantes do
arL.62 da Lei Complementar n'101 de 0-l de niaio de 2000.

Art.7'As

alterações no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível

de AçãoiPrograma. inclusive criação de novas ações e programas

estarão

automaticamente incolporadas ao PPA 2018/2AZl.

As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercícit-r de
2021 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do
ano subsequente. inclusive para ef'eito de comprovação <ios litniies
constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art.

8o

Alt. 9'O

orÇamento tlscal Co rrunicipio de Parari para o exercício de

2021 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar n"l0l de
04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas portarias editadas
pelo governo federal e nos termos constantes na Lei Federal n" 4.320, de
rnarço de 1964.

Art. l0o

Esta lei entrará em vigor a partir de
revogadas as disposições em contrário.
Paço da Casa Le
Novernbro de2020.

SI

iva José Acelino de Queiroz.
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