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ESTADO DA PARAIBA

cÂvmna

MUNTcTPAL DE PARARI

CASÀ JOSE ACELINO DE QUEIROZ

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

O PRESIDENTE DA CAIVIARA IvILINICIPAL DE PAR{RI laz saber quc

a

Casa Legislativa aprovou- e. eu. em razão da sanção iácita. nos ternlôs dos § -sl" e 7",
anrbos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal. bem como do §3'an. 183 c/c art. 186 do

regimento inremo. PROMULGO a seguinte Lei:

LEI N" 359/2020
Dispt)e sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercício financeiro de 2021 c dá
Outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARE§

l'

Afi. Em cumprimentc, ás disposições da Constituição Federai.
Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Complementar no
l0l. de 4 de rnaio de 2000- licam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do
Município de Parari para o exercício de 202 l. comprcendendo:
I- as disposições sotrre prioridades e metas da Administraçâo Pública Municipall
II- a estmt.lra do orçarnenlo rnunicipal:

ill-

a elaboraçào. altçração E execução orçamentária:

IV-

as despesas de pessoal e €ncargos

sociais;
V- as condições para concessão de recursos públicos;
VI- as alteraçôes na legislação tributária:
VII- as disposiçÕes sobre a dívida municipal: e
VIII- as disposiçÕes linais.
Parágra fb

itnico. Integram esta Lei- os seguintcs Anexos:

a) nretas Íiscais elaboradas em confonnidade com os §§ l'e 2o do art. 4". da Lei
complsmentar n'l0l . de 2000:
b) riscos e eventos fiscais elaborados em confoflridade com § 3'do art. 4". da
Lei complementar no 101 , de 2000.

CAPITULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPÂL.
Art. 2' As prioridades e metas da Adininistração Pública Municipal para o
exercício de 202 I, atendidas as despesas que constituem obrigaçào constitucional
ou legal do Municípic e as de funcionarnento dos órgãos c entidades municipais.
estào estabelecidas no Anexo do Projeto de Lei que '-dispõe sobre o Plano
Plurianual para o periodo de 20i 8-202 1".

-

Parágra tb irnico
O Orçarnento Anual será elaborado em consonância
corn as prioridade; e metas estabelecidas na Í'orrna do caput deste artigo e esiar
adequadas ao Plano Plurianual-PPA 20 i 8-202

I

.

CAPITULO III
DA ESTRU'IUlL4 DO ORÇAfvIENTO MTJNICIPAL

Art.3' - O Orçamento para o exercicio tinanceiro de 2021 abrangerá os
Poderes Legislativo e Executivo. seus fundos. órgãos e entidades da
Administraçâo Direta e lndireta e será ciaborado levando-se em conta á estrutura
organizacional do Município e suas possíveis altcrações.

Art.4'- A proposta orçameniária

do Município evidenciará as receitas por
rubricas e suas respectivas despesas. por função. sub função. proSrama. projetos.
atividades e operações especiais de cada ur:idade gestora e conterá:

I- mensagern encaminhando o projeto de lei:
Il- 1e\tc de l|J i;

III- demonstrativo

da receita e despesa. segundo as categorias econônricas:

IV- sumário eeral da receita por fontes e da despesa por funçÕes de govcrno;
V- quadro das dolaçôes por órgàos de gor:emo e administração;
VI- demonstrativo da despesa por órgâos e funçÕes;
VII- programa de trabalho akavés da lüncional programática; e

VIII- riemonstrativo

da despesa segundo sua natureza.

Art.S" - Para efêito desta lei entende-se por:

I- Prcgrama. o instrumento de organização da ação govcmamental visando
à concretizâção tios objetivos pretendidos. sendo mensurado por indicadores
eslabelecidos no Plano Plurianualr

II- Atividade, um instrurnento

de programação para alcançar o objetivo de
uln progrâmÀ envolvendo urn conlunto de operações que se realizam de mo<Io
contínuo e permanente. das quais resulta um produto necessário á rnanutenção da
ação de go\erno;

lll- Projeto de instrumento de proeramaçào para alcançar o objetivo de um
programa. enr.'oivendo um conjunto de operaçôes limitadas no tempo. das quais
resulta um produto que concorre para erpansâo ou aperÍ'eiçoarnento da açã{r de
governo: e
lV- Operação especial. as despesas que nào contribuem para lnanutenÇãc.
expansâo. ou aperfeiçoarnento das ações de goyemo. das quais não resulta uin
produkr e não
contraprestação direta sob a foma de bens ou serviços.
-eera

As categorias de programação de que trata o art. l0
dcsta Lei serão identificadas por progrumas e açôes (atividades. projeto.
operaç^ões especiais). de acordo cotr as codificações da Portaria SOF n" 42ii999.
da Portaria Interministerial STN/SOF n' I ó3i 200 I e da Lei do Plano Plurianual
Parágratb único

-

relativo ao período 2018-2021

.

CAPITULO IV
DA ELABORAÇÂO, Ar-TERAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

MUNICIPAL

Art. 6" - A proposta orçâmentária do Municipio. relativa ao exercicio
tinancciro de 202i deverá scr elaborada em conÍbrmidade com os diversos
princípios. aiem dos contábeis geralmente aceitos. t'» de i-eualdade. prioridaCe de
inr.estimcntcs nas áreas sociais. austeridade na gestào dos recursos púLrlicos.
rnodernização na ação govemarnental, transparêneia na elaboração e execução do
()rçamento.

AtI. 7" - O Poder [-egislativo elaborará seu detâlhamento de despesas

para

o cxercício finzrnceiro de 2021. observadas as determinações coritidas nesta I-ei e
no art.2g-A da Constituição Federal. devendo encaminhá-lo ao Poder Executivo
ate j0 (trinta) dias antes do prazo da remessa da proposta orçamentária a Câmara

Municipal.

Aft. t{" - As

ernendas do Projeto de lei orçatnentária devem ohedecer ao
disposto no an.l66. §3". da Constituição Federal e não poderão indicar recursos
provenientes de anulação das seguintes despesas:

I- dolações com recursos vinculados;

II- dotações relerentes á contrapartidâ:
III- dotações reÍerentes a obras em andamento
IV- dotações retêrentes a precatórios e sentenças judiciais; e
VI- dotações destinadas á cobertura de despesas com pessoal

Art. 9o - A proposta orçamentária de 2021 conternplará autorização ao
Chef-e do Poder Executivo municipal para a aberh.rra de creditos adicionais
suplernentares. observando o disposto na Lei n%320. de 17 de março de 1964.
visando:

I- Criar. quando Íbr o caso- natureza de despesa em categoria de programaçào.iá
existente:

li-

rnovitirentar. intemamcnte.

o

Crçaurcnto quando dotações cxistclrtcs

sc

Inostrarem insutjcientes para a realização de determinadas despesas:

III- incorporar r;alores que excedem

ás pre'r,isôes conslantes da Lei Orçamentária

de 2021: e

lV-

anular parcial

ou

totahrerrle dotaçôes

de clediios

especiais

e

c'u

extraordinários. quandc os mesmos tiverem saldo quc não l'orem mais utilizados.
Parágralb único- Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, o chefe do
potlcr exr-cutivo podera utilizar 50Yc (cinqucnta) por cento do valor das dotações
orçarnentárias.

Art, l0 - O poder

Executivo poderá, mediante Decreto. transpor.

rcrnzinejar. transt'erir. ou utiiizar. total ou parcialmente- as dotações orçalnentárias
aplovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em creditos adicionais, em decorrência
da extinção, transformação. transflerência, incor;:oração ou desmembrâmento dc
órgãos e enlidades- bem como de aiteraçôes de suas cornpetências t'ru atribuiçiles
mantida a estrutura programática- expressa por categoria de progTamação.
conÍ'orme deÍinida no parágraib único do art. -5o {iesta Lei.

Parágratb frnico. A transposição^ transÍ-eÉncia. ou remane.jamento não
poder'á resultar cm aiteração cie valores das prograrnações aprovadas na l-ei

Orçarnentária

de 2421 ou em créditos adicionais,

excepcionalmerrte, ajuste na classifi caçâo Íüncional.

podendo haver.

AÉ. I i -

Govemo Municipal destinará. no mínimo.25% (vinte e cinco
por cerlto) de sira receita resultante de impostos e das translerências lederais e
cstaduais de impostos. na manutenção e desenvolvimento do ensino. como
estabelece cr artigo 212 da Ccnstituição Federal e Lei l'ederal n"11.494. 20 de
junho de 2007.
C)

Parágralo único. O Município aplicará parte dos recursos a que se reÍ'ere o
caput deste aÍ1igo. na n-ranutenção e desenvolvimento da educação básica e á
remuneração condigna dos trabalhadores da educação, nos termos estabelecidos
no art. 60 do Alto das DisposiçÕes Constitucionais Transit(rrias da Constituição
F

ederal.

12 - A proposta orçaraentária consi_enará previsão de recursos para
flnanciamento das ações de serv'iços públicos de saúde no ano de 2021 no
mínimo l57o (quinze por cç-nto) do produto da arrecadação dos impostos a que se
ret'sre o ar!. 1-i6 c dos recursos de que tratarn os afiigos 158 e 159, I. b. §. 3". da
Constituição Federal.

Art.

Arr. 13 - () orçarnento de 2021 deverá conter Resen'a de Contingência.
limitada a l% (urn por cento) da recita corrente liquida prevista, destinada a
atender os pâssivos contingentes, os riscos e eventos fiscais, dentre outros
imprevistos e imprevisiveis.
Parágrai'o único. Para efcito desta Lei. entcnde-se corro eventos e riscos
Íiscais imprevistos e imprel'isíveis. entre ílulros. as despesas necessárias ao
tuncionamento
manutençào dos serviços públicos
da estrutura da
Administração Municipal. não orçadas ou orçadas á menor. as decorrentes de
criação. expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais as necessidades
do Poder Público.

e

e

AÍ.

14 - Consitlera-se despesa irrelevante para tins do disposto no §3'do
art. l6 da Lei Compienrentar no l0l. de 200G a despesa cujo valor não ultrapasse
os limites estabelecidos nos incisos I e do arl.24, da Lei n' 8.666, de 21 de
junho de I 993. corn suas alterações posteriores.

il

Art. 1,5 - Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal. em
vifiude de sentcnça judiciiiria, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica Ce
apreserltação dos precatórios e á corlta dos créditos respectivos, conl'onne
disposto no art. 100 da Constituição Federal.
16 - A destinaçào de recursos para novos projetos sourente será
perrnitida depois dc adcquadamente atendidos os projetos cm andarncnto e as
despesas de conservação do patrimônio. sah'os os projetos programados com
recursos de convênios e operaçôes de crédito.

Art.

C.APÍTUI,O V

DAS DESPESÀS CGM PESSO,{L E ENCARGOS SOCIAIS

4fi. l7 - Para et-eito do disposkr nos artigos 37,Y e X e 169, §1". inc. II.

da Constituição Federal, bern conro a Lei Conrpiementar n" 10i. de 2000. Ílca
estabelecido que a administração Direta c Indireta. e o Poder Legislativo"
poderào criar carsos. empregos c funções. alterar a cstrutura de carreira. realizar
colrcurso público. conceder clualquer vantagem. corrigir. rea.iustar ou aumen[ar a
remunerâção dos sen'idores públicos municipais e admitir pessoal. mediante lei e
havendo pré.,,ia dotação orçalnentária suÍlciente para atendirnento dâ respectivâ
despesa. em observância aos limites c()nslitucionais e legais.

" - Os recurcos para as despesas decorrentes dos atos dispostos no caput
deste arligo deverão estar previstos no OrÇamcnto de 2021 ou acrescidos por
§I

créditos adicionais
Quando houver majoração do salário mínimo nacional por parte do
Governo Federal, os serv'idores deste municipío que percebem valor equivalente
a L'sse patamar. serão contenrplados com reajuste no mesmo percerrtual.

§2'-

Ârt. i8 - À

despesa total coin pessoal dos Poderes Executivo e
Legislativo. respectivamente , não excederá os limites 54% (cinqüenta e quatro
por cenlo) e 69ó (seis por cento) da Receita Corrente Líquida, obsen,ada os
iinritcs prudenciais.

Art.

-

No excrcício finanoeiro de 2020 a realização de hora extra.
quando a despesa com pessoal houver excedido o limite disposto no parágrafo
único do art.22 da Lei Complemcntar no 101. de 2000. somente podeú ocorrer
nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse pÍrblico^
19

dc-.'idameirte justi fi cado pela autoridade competente.

Art. 20 - Serão considerados contratos de terceirização de mão-de-obra.
para elêito do disposto no §l'do art-18 da Lei Complementar n" l0l - de 2000. as
despesas provcnientes dc contratação de pessoal para substituição de servidores

Dcrtencentes a caiegorias funcionais abrangidas por planos tje cargos do quadro
de pessoal de órgão ou entidade. desde que haja vacância dos cargos dos cargos a
serern subslituídos sendo tais despesas contabilizadas como Outras Despesas de
Pessoal.

CAPiTULO VI
DÀS CONDTÇÕES PARÂ CONCESSÃO DE REURSOS PÚBLICOS

Art. 21

- O poder Executivo poderá. mediante autorização legislativu

especíÍica. translerir recursos do Tesouro ivíunicipal. a titulo de subvenção social.
ás entidades sem Íins lucrativos. as quais desenvolvam atividades nas áreas

s.cial. ,nédica, educacional. cultural e desportiva, desde que estejam legalmente
consiituícias.

§1" As entidades beneticiadas

!1r)s ren-nos

do caput deste artigo deyerão

prestar contas dos recursos recebidos ao Poder Executivo.

§2" Fica vedada á concessão de subvcnção a entidades que não cumprirem
as exigências do §l' deste artie.o. assiln como as que nâo tiverem suas contas
aprovadas pelo Pocler Executivo.

An.22 - O poder Executivo poderá destinar recursos para pessoas Íisicas
jurídicas
au
situadas no Município- r,isando cobÍir suas necessidades or.r dellcit.
respectivamente. obsen adas as disposiçÕes contidas em lei municipal especíÍlca.
- A Lci Orçarnentária conteíá doterção para acobertar dcspesas com
contribuições a entidades que visem o desenvolvirnento rnunicipal ou regional.
Á'r-t. 23

CAPITULO

vII

DÀS ALTERAÇOES X,q, LEGTSLAÇÂO TRTBUTÁRh
2.1 - Qualquer Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivos.
isençào ou beneÍlcios de natureza tributária ou tinanceira. que gere elêitos sobre
a receita estimada para o Orçamento de 2021. deverá- paÍa sua aprovaçâo.
ohsen,ar os termos do art. 14 da Lei Complementar n" I 0 I, de 2000. no que
couber.

Art.

Art. 15 - O Che t'c do Poder Executilt'r. auiorizado em iei, poderá conceder
beneÍlcio Í'iscal aos contribuintes que pagarern seus tributos em parccla única c
ilo prazo cle vencimento. ou ainda em dia com suas tributiírias. devendo, nesses
casos, serein considerados os cálculos de estimas da receita.

CAPITULO VIII
DÁS DISPOSIÇOES §OBRE A DÍVIDA PI'BLICA IIIUNICIPPAL

Ân. 26 - À adrninistração da dír,ida pública municipal internâ ou extcrna
teÍá por objetivo principal a lninimizaçào de custo e a viabilização de Íirntes
alternativas dc rccursos para o tesouro rnunicipal.

At1.27 - Observada a legislaçâo vigente. o Município poderá realizar
operações de cr'édito destinadas a financiar despesas de capital previstas no
Orçamento.

Art.

- As operações de crédito cieverão ser autorizadas por lei específica
e contar do Orçamento anual para 2021
2B

ArÍ.29 - A l.ei Orçarnentária de 2020 podera autorizar a realização

de
operações de crédito por antecipaÇào de receitas. assumidas a parÍir do dia 10 de
janeiro. com quitação integral até o dia l0 de dezembro de 2021.

CAPITULO

Ix

DAS DTSPOSICÕES FINAIS

Ârt. 30 - A dcspesa de compeiêircia de outros entes da Federaçào sri será
assumida pelo Município quando linaado convênio, acordo. ajuste ou outros
instrumentos congêneres, prel,isto recu.so na lei orçamentária e que visem ao
desenvolvimento rnunicipal.
Art-. I i - A Adrninistração Municipal. tanto quanto possí..,el, até a criação
de estrutura adequada. deverá apropriar as despesas de forma a demonstras os
cuslos de cada ação govemamental.

Afl.32 - A Proposta Orçamentária do Viunicípio. relativa

ao exercicio de
2021. deverá ser elaborada de contbrmidade corn a principio de transparência dos
atos de gestàL)" aiem dos princípios contábeis gerahnente aceilos, a tlm de
garantir o livre acesso e paíticipação dos cidadãos ás intbmrações relativa,s à
elaboração. execução e acompanhamento do Orçamento. inclusive na discussão
enl audiências públicas.
Parágral'o único - São instrumenlos de transparências dos atos de gestâo
hscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público:

I- O plano plurianual- a lei de diretrizes orçâmentária e o orçamento anuâll

Íi- Os relatórios resumidos da execução orçamentária;
tll- Os relatórios de gestão t'iscal;
IV- O baianço geral anual;
V- As audiências públicas;

VI- As leis.

e
os decrelos. as portarias e iiemais atos do Executivo.

Art- 3l - Caso o Projeto de Lei Orçamentária de 2021 nào seja devolvido
aló 3l de dezernbro de 2020 ao Poder Executivo pala sanÇão. até que o mesmc o
seja" a programação dele constante poderá ser executada à razão de l/12 (um
doze avos).

Art-

3.1

- Esta Lei entra em vigor na riata de sua publicação.
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