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LEI N.o'18'10/ 2022. de23/0912022.

Dispôe sobre as Diretriz* OÍçamentáÍias do
ai,lunicipio para o exêrcicio financeiro de 2023 e

dá outras providencias.

A Câmara lvlunicipalde Renascença, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito

ll,4unicipal sanciono a seguinte Lei:

AÉ. 10 - Ficam eslabelecidas, em cumprimento aos princíplos estabelecidos na

constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal no 4.320, de 17 de
março de 1964, e em conÍormidade com o requerido pela Lei Complementar n0 101, de 04 de
maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do l!4unicipio pgra o exercÍcio financeiro de 2023,

compÍeendendoi

l- as prioÍidades da Adminislraçáo Pública Municipal;

ll - a estrutura e organizaÇão dos orçamentos;

lll - as diretrizes gerais pala a elaboraÉo e execuçáo dos orçsmentos do

l\,,lunicipio;

lV- as disposições sobre as alteraçôes na legislação tributária;

V - as disposiçôes relalivas às despesas do lvunicipio com pessoal e encargos
sociais e outras despesas corÍentes, com base na receita corrente liquidal

Vl - as disposiçoes relativas à destinação de recursos provenienles de

operações de crédilos;

Vll - Disposiçoes tÍansltó as;

Vlll -demais disposi@es.

CAP|TULO I

DAS PRIORIDADES DA ADIi,IINISTRAçÃO PÚBLrcA MUNICIPAL

Art. 20 - As prioridades da Administração Pública l\runicipal, dEverão estar de
acordo com o Plano Plurianual- 2022 a 2025 e deinidas nos Orçarnenlos para o exercício
financeiro de 2023, sendo compostas poÍl

- Anexo - I (programas, ações de governo, funçôes, subíunções, e metas ÍÍsicas
e Íinanceiras da despesa com os respectivos valores, bem como os indicadores,
e pÍevisão da receita);
- Anexo de Melas Fiscais; e
- Anexo de Riscos Fiscais.
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CAP|TULO II

OA ESTRUTURA E ORGANIZAçÂO DOS ORçAMENTOS

Art. 30 - O oÍçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, e a§

entidades das administraçres dheta e indireta.

AÉ. 40 . A estrutura orçamentáIia que seNirá de base para a elaboração do§

orçamento§ para os próximos exercicios §erá a seguinte:

ESTRUÍURA ORÇAMENTÁRN

01.01

02.0'1

03.01

03.02
03.03

04.01

04.02
04.03
04.04

05.01

05.02

06.01

06.02
06.03
06.04

07 01

07.02
07.03

CAMARA MUNICIPAL
Câmara Municipal

ÉXECUTIVO MUNICIPAL

Gabinete do Prefeiio

SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO
Departamento de Administração
Depadamento de Recursos Humanos

Departamento de Planejamento

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento FinanceiÍo
Depaíamento de TÍlbutação e FiscalizaÇão

Departamento de Contabilidade
Departamento de Compras

SECRETARIA DE AGROPECUÁRÁ E }tEIO AMBIENTE

Departamento de Agropecuária
Departamento de ltleio Ambiente

SECREÍARIA DE EDUCAçÂO, CULÍURA E ESPORÍE
Departarnento de Educaçáo
Encargos do FUNDEB
Departamento de Cultura
0epartamento de Espodes

04

05

Unidade OrÇamenlária

SECRETARIA MUN, DE OBRAS, VIAçÀO E URBANISMO
Departamento de Obras e Viaçáo
Departamento de l.lrbanismo

artamento de l\,,lanutenÇão e Abaslecimento

SECRETARIA MUNICIPAL OE

Fundo l,,lunicipal de Saúde
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0832
08.03

09.01
09.02

10.01

10.02
10.03
10.04

AÍ1, 50 - Para eleito da Lei OÍçamentária, entende-se por:

Programa: instrumento de organização da ação govemamenlal, alravés do qual
são eslabelecidos objetivos e metas quantifcáveis ou ná0, que serão cumpridos através da
integração de uÍn conjunto de esÍorços com ÍecuÍsos hurnanos, materiais e inanceiros a ele
alocados e com custo globaldeterminado;

Atividade: instrumento de programaçâo para alcançar o objetivo de um
progÍama, envolvendo um conjunto de operagões que se realizam de modo continuo e
permanenle, das quais resulta um pÍoduto necessário à manulenÇão da aÇão do Govemo;

Pro.ieto: instrumento de programaçâo para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operaçoes, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que
ocoÍTe para expansâo ou apeíeiçoamento da ação do Governo.

§ 10. Cada programa identiÍicará as ações necessárias para atingh os seus
objetivos, sob a Íorma de projetos e atividades, especiÍicando valores metas e as unidades
orÇamenÉrras .esoonsáveis pela realizaçáo da açã0.

§ 20 - Cada projeto e atividade estará vlnculada a uma função e subjunção.

Art. 60 - A elaboração do Orçamento Fiscal, discriminaÍá a despesa por Unidade
Orçameniária, detalhada poÍ categoria de programaçáo, especiÍicando os grupos d€ despesas,
com suas respectivas dotações, indicando para cada categorla econômica, o grupo de natureza
da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa, de conformidade com a
Portaria lnlerminislerial n.o 163, de 04.05.2001 e Portaria no 448, de 13.09.2002 da S€crelaria do
Tesouro Nacionai.

Departamento de Vigilância em Saúde
to de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE IA SOCIAL
Fundo l\4un cipal de Assistência Social

Fundo l\,4unicipal Direilos da CÍiança e Adolescente
Assistência Social- Orgâo Gestor
Fundo l\,4u do ldoso

RIA, COM ro, sERvrços E

Depaíamento de lndústria e CoíÉrdo
Departamento de Serviços e Tu smo

SECRETARIA DE IN

TURISMO
11.01

11.42

FUNDO DE APOSENÍADORIA E PENSÔES - FAPEN
Fundo Financeiro
Fundo Preúdenciário

PREFEfTUBA DO MUNICÍPIO DE RENASCENçA - PB
cNPJ 76.205.681/0001 -96
Rua Getúlio Vargas, gO1 - Fone/Far (46) 3550-8300



PREFETTURA D0 MUiltCípto DE REi|ASCEitçA

Art. 70 - A Proposta OrçaÍnentária, que o Poder Executivo encaminhal ao Poder

Legislalivo até o dia 15 de outubÍo, compor-se-á de:

l - ltlensageml

ll Projeto de LeiOrçamentá a;

lll Tabelas explicativas de receita e despesas dos tÍÉs últimos exerclcios.

Art.8o - lntegrarão a Lei Orçamentária:

I Sumário geGl da rcceita por Íontes e da despesa por íunçoes de

Governo;
lt Sumáio Gelalda receita e despesa, por categorias econômicas;

Sumárlo da receila porÍontes, e respectiva legislaçãoi

Quadro das dotações por óÍgáos do Governo e da Administração.

CAPITULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABOMçÀO E EXECUçÃO DO ORÇAMENTO DO

MUNICIPIO.

Art.9o - Na elaboração do Orçamento Geraldo Municipio seráo observadas as
Diretrizes desta Lei.

Art. í00 - As dêspesas com pessoale encargos sociais não poderão exceder o
limite eslabelecido na Lei Complemenlar n.o 101, de 04 de maio de 2000, e da Conslituição
Federal do Brasil

Art. í10 - As receitas e as despesas serão estimadas, tomando'se por base o

indice de irÍlação apurado oos últimos 12 (doze) meses, a tendência e o comportamenlo da
anecadação municipal mês a mês, tendo em vista principalmente os rcíexos dos planos

econômicos do Govemo Federal, de conÍormidade com os anexos desta Lei.

Art. 12o - Na Ílxação das despesas serão obsewadas as prioridades e metas

deteminadas nesta Lei, bem como a manutenÇão e íuncionamento dos serviÇos iá implantados.

Art, 13o - A concessáo de Auxílios, Subvenções e repasses Íinanceiros,
dependerá de autoÍização Legislativa, através de Lei Especifica

AÍ, 14o - O llrunicipio aplicará, no minimo,25% (vinte e cinco por cento) das
receitas resultantes de imposlos na manutenÉo e desenvolvimento do ensino, nos termos do
arl. 212 da Constiluição Federal, e 15,000/0 (quinze por cento), aplicados em açôes e serviços

Il
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públicos de saúde, nos terrnos do previsto no artigo 77, lll, das DisposiçÕes Conslitucionais

Transitórias, e nos termos da Eírenda Constitucional no 29.

Art. 150 - A elaboração do Projeto de Lei, a aprovação e a execução da Lei

Orçamentária de 2023, deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão

íiscal, observando-se o principio da publicidade e permltido-se amplo acesso da sociedade a

lodas as iníormâçôes rclalivas a cada uma dessas elapas

§ 1" - O Poder Executivo deverá estabelecer uma programação orçamentána
iinanceira, visando o curnprimento do disposto no caput deste artigo.

§ 2P. Para efetivo cumprimento da transpaéncia da gesláo Íscalde que trata o

caput deste artigo, o Poder Executivo, por intermêdio da SecÍetaria da Fazenda, deverá:

| - Publicar através do Jornal Oflcial do l\,4uniclpio, e disponibilizar em meio
eletónico na página do site oÍicial da PreÍeituÍa I\,,lunicipal paÍa livre acesso a todo cidadão,
contendo dados e iníormaçoes descritas no Art. 48 da Lei Complementar '101, de 04 de maio de
2000, com cópias para a Câmara Municipal,

ll - As rnedidas previstas no lnciso ldesle Artigo serão píovidenciadas a parth

da execução da Lei Orçamenlária Anual do exercicio de 2023 e nos prazos deÍnidos pela Lei

Complemenlar 101 de 04 de maio de 2000.

AÉ. 16 - O Orçamenio do Legislatrvo l\,4unicipal deverá ser elabolado
considerando-se limitações da Emenda Constitucional no 25, observado também o disposto no

art. 29-A, lnciso 10 da Emenda Constitucional no 58, de 23 de seteÍnbro de 2009, e o afi. 20, da
Lel Complementar Federal no '101, de 04 de maio de 2000:

Art. 17 - A proposta orçamentária do Poder Legislativo será apresentada ao
Poder Executivo, alé 15 de setembro de 2022, pan a consolidação do Orçarnento Geral do
Municipio.

Art. í8 - A programação de investimento do projeto de Lei Orçamentária Anual,
deverá apresenlar consonância com as prioridades municipais que Íoram e/ou seÉo incluidas no

Pla no Plurian ual para o p etioda de 2022 a 2025.

Parágrafo Único - As obras já iniciadas sob a responsabilidade do l!,íunicípio,

terão prioridade na alocação dos Íecursos para a sua Çontinuídade.

Aí, 19 - As despesas destinadas ao pagamento de p.ecatórios iudiqiais
coreráo à conta de dotação consignada nas Unidades Orçamentárias responsáveis pelos
débitos.

§. í0. Os recursos alocados no Projeto de Lei Orçamentária com destinaçâo
prevista ao contido no caput desie artigo, náo poderão ser canceladgs para abertura de
créditos adicionais com outra finalidade.
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§ - 2o . A lelação dos débitos constantes de PÍecatóÍios iudiciais, inscúos ató 1o de

julho de 2022, a serem incluidos no orçamento de 2023, e§pecifcando:

- númelo da ação originária;
- número do plecatório;

- tipo de causa julgada (de acordo com a origem da despesa);

- enquadramento (alimentarou não alimenlao;
- data da inscriçáo do precató o no órgão/unidadei
- nome do beneíciário;
- valor do precatório a ser pago com atualização até 30 de junho de 2022.
- Cópia do oÍicio requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da

requisição de pagamento no caso de açáo civel.

AÉ. 20 - O Projeto de Lei Orçamentária para o exercicio de 2023 alocará

recursos do Municipio, aos órgãos do poder Execuívo, depois de deduzidos os Íecursos

destinados:

Executivol

l- Ao Legislativo;

ll - Ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais do Poder

lll- Ao pagamento do serviço da divida;

lV - À manutenção e desenvolvimento do ensino público, correspondendo a no

minimo 25% {vinte e cinco por cento) da receita de impostos, de acordo com o Art. 185 da

Constituição Federal

V- Aos empréstimos e contrapartidas de programas objetos de ínanciamentosi

Vl - Ao pagamento de precatórios inscrltos até '1o de julho de 2022;

Vll - A reserva de contingência, de acordo com o especiícado nesh Lei:

AÍt.21 - Os recursos remanescentes de que tlata o artigo anlerior, serão

distribuidos para os demais órgãos do Executívo lvunicipal.

Aí. 22 - A Lei orçamentáÍia Anual conbrá Reserva de contingência com

montante deÍnido com base na receita corrente liquida, de no minimo 0,50% (meio por
cento), destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e evenlos Íiscais
imprevistos

Aú. 23 - As unidades orçamentárias, quando da elaboraÇão de suas propostas

parcials, deverâo atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores

cornpetenles da área.
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Art. 24 - A proposta orçamentária, que não conlerá dispositivo estranho a
prevísâo da receita e à fxação da despesa, face a Conslituição Federale à Lei Complementar

n0 101, de 04 de maio dê 2000, alendeÉ a um processo de planeiamento permanente, à

descentralizaçâo e à participação corfl unitária.

AÉ.25- O Poder Executivo é autorizado a:

| - A abrir no curso da execuçâo orçamentária de 2023, Créditos Adicionais Suplementares alé o

limite de 10,0070 (dez por cento) da despesa iotal Íixada nesta Lei, seruindo corno recursos os

constantes do artigo 43 da Lei Federal no 4.320/64, de 17 de março de 1.964i

ll - Abrir créditos adicionais suplementares, 4@j9!!9_!@b_-9!blz9É9--!9jg!9!
!§gtislilliyg, não computados para efeito do limite Íixado no lnciso anterior, provenientes de:

a) - Suplementaçâo pelo excesso de anecadação efetivo ou tendência do exercicio sobre a

previsão orçamentária original das dolações coÍrespondentes à aplicação das respectivas

receitas lransíeridas vinculadas e de operaçoes de crêdito, nos termos do inciso ll, § 10, do artigo
43, da Lei Federal n.o 4.320, de 17 de marco de 1964.

Ill . A uiilizar os recursos vinculados a conta de reseÍva de contingência, nas situaÇóes
previstas no artigo 50, lnclso lll da LRF, e aiigo 8o da Porlaria lnterministerial 163 de 04 de maio

de 2001;

lV - RealizaÍ abertura de créditos suplementares, nediante Drévia autorizacão do Podel

!9Siú&9, por conta do superávit Íinanceiro apurado em balanço patrimonial do exercicio
anterior, na íorma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/ô4, nâo computados para eÍeito do limite
Íixado no lnciso I:

V - Realizar abertura de créditos suplemenlares provenienles de excesso de arrecadaçào,
nediante prévia autoizacão do Poder Leqislativo, quando o saldo positivo das diferenças,
acumuladas rnês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente
comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercicio na Íorma do artigo 43 da Lei

4320/64, náo computados para efeito do limiie íxado no lnciso l;

Vl - Transpor, rcmanejar ou transÍer[ recursos, dentro de uma mesma categoria de
programação, com pévia auto zacáo leoislatlva, nos lermos do inciso Vl, do afl. 167, da
Constiluição Federal.

ParágraÍo úniqo - Ouando houveÍ necessidade de utilizaÉo do disposiüvo constanle no lnciso I

deste artigo para alterações orçamentárias junto à LOA - Lei Orçâmentária Anual através de
Decreto do Executivo, consideraFse-ão também, aulomaticamente, alteradas as rubricas de
despesajunto a esta Leide Diretrizes Orçamentárias.

AÍ, 26 - Em decorrência ao disposto no aíigo 66 e seu parágrafo único da Lei

Federal no 4.320/64, de 17 de março de'1.964, Íica o Executivo l,4unicipal autorizado a
movimentar por Orgâos Centrais as dotaçôes atribuídas às diveÍsas unidades orçamentárias e
redistribuir parcelas das dotaçôes de pêssoal e encargos sociais de uma para outra unidade.
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Parágrafo único - As redistribuições de recursos da autorização contida neste

artigo, nâo serão computados para eíeito do limile flxado no inciso l, do artigo 25, desta Lei.

AÉ. 27 - À Lei OrçaÍnentáÍia dispensará, na íixaçáo da despesa e na estimaliva

da receita, alenÉo aos p ncipios del

| - Prioridade de investimentos nas áreas sociais;

ll- Austeridade na gestâo dos recursos públicos;

lll- llrodernização na ação governamental.

Art. 28 - A proposla orçamentária será elaborada em consonância com as

disposiçôes constantes da Lei Complem€ntar no 101, de 04 de maio de 2000 tendo seu valor
Íixado em reais, com base na previsâo de receita:

§ 10 . Na estimativa das Íeceitas deverão ser consideradas, as modiÍicaçoes da
legislação lributária, lncumbindo àAdministração o seguinte:

l-A atualização dos elementos fÍsicos das unidades imobiliá as;

ll- A ediçáo de uma planta genérica de valores de íorma a minimizar a díerença
entre as aliquotas nominais e as efetivas;

lll- A expansão do númeío de contribuinies;

lV -Â atualização do cadaslro imobiliário Íiscal.

§ 20 . Os lributos, cujo recolhimento poderá ser efeluado em palcelas, seÍão
corrigidos monetariamente segundo a variagão estabelecida pela unidade liscaldo Municipio.

AÉ. 29. Caso seja necessária a limitaçáo de empenhos, das dolações
oryamentárias e da movimentaçáo financeira, para cump mento do disposto no art. 9o, da Lei

Complementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000, seráo Íixados, em ato próprio os
percentuais e os montanles estabelecidos para cada órgã0, fundo e entidade, serâo excluÍdas as
despesas que constituem obrigaçâo constitucional ou legalde execuçáo e de íorma proporcional

à pailicipação dos Poderes no lotal das doiações iniciais constantes da Lei Orçamentária de

2023.

CAPiTUtO IV

DAS DISPOSIçOES SOBRÊ AS ALÍERAçÕES NA LEGISTAçÂO TRIBUTÁRIA

AÉ. 30 - Na esiimativa das Íeceitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual serâo
considerados os efeitos de alterações na Legislação Íributária atê 31 de dezembro de 2021, em

esÊecial:
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l- A concessão e redução de isenções fscais;

ll - A revisáo de aliquotas dos tributos de cornpetência;

lll - AperÍeiçoamento da cobrança dos Tributos e Dívida Ativa do l\,'lunicípio; e

lV - AtualizaÇáo da legislaÇáo tributária.

ParágraÍo Único - Para fns deste arllgo dever-se-á obseNar o disposto no

adigo 14 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.

CAP|TULO V

DAS D|SPOSIçOES RELAÍ|VAS AS DESPESAS DO MUNtCiPtO Coti,t
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES

COM BASE NA RECEITA CORRENTE LíOUIDA

AÉ. 31 - Os Poderes Executivo e Legislativo terão como parâmelro na

elaboração de suas proposlas orçamenlárias, para pessoale encargos sociais, observado o art.

71 da Lei Complementar no 101, de 2000, a despesa da Íolha de pagamento de agosto de 2022,
proietada para o exercicio, considerando os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral
sem distinção de índice a seíem concedidos aos seNidores públicos, aumento real, alterações
de planos de carreira e admissóes para preenchimento de cargos real, alteraçóes de planos de
caneira e admissão para preenchimento de cargos e empregos públicos, sem prejuizo do
disposto no artigo 31 desta Lei.

AÍt. 32 - No exercicio de 2023, observado o disposto no art. 169 da
Constituição, e no ad. 32 desta Lei, somente podeÍáo ser admitido servidoÍes se:

l- Existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher, considerando os
tlanslormados ou ampliados, bem como aqueles criados de acordo com o a(. 32 desta Lei:

ll - Houver prévia dotação orçamentá a sullciente para o atendimento da
despesa.

AÉ. 33 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 10, inciso ll, da
Constituição Federal, Íicam autoÍizadas as concessoes de quaisquer vantagens, aumenlos de
remuneração, criação de cargos, empÍegos e funçôes, alteraçôes de estrutura de caÍreiras, bem
como admissôes ou contrataçôes de pessoala qualquer titulo, observado o disposto nos artigos
20 e 71 da LeiComplementar n010'1, de 2000.

Parâgrafo único . Aos servidores públicos municipais Íica asseguÍada revisâo
geral anual, sempre na mesma data e sem dislinçáo de indices
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AÉ.34. O disposto no § 1o do ad 18 da Lei Complementar no 101' de 2000,

aplica-se exclusivamente para íns de calculo do limite da de§pesa lotal com pessoal,

independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Art. 35 - As despesas com pessoal do legislativo Municipal a remuneraÉo dos

agentes politicos, encargos paÍonais e proventos de inatividade e pensões não será superior a

6% (seis poÍ cento) da receita corrente liquida, se outÍo inferior não lhe íor aplicável no termos

do art.71 da Leicomplementar no 101, de 2000 ou da Emenda Constitucional no 25.

CAP|TULO VI

DAS DTSPOSTçÔES RELATIVASÀ DES'I|NAçÃO DE RECURSOS

PROVENIENTES DE OPERAçOES DE CREDITO

Art.36 - 0 Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constiluiçáo Federal,
e:

l- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da

legislação ern vigor;

ll - Realizar operaÉes de crédito até o limite estabelecido pela legislaçáo em

vigor.

Arl. 37 - O valor das Operaçoes de Crédito orçado para o exercicio não poderá

seÍ superior ao montante de despesas de capitalÍxada§ no orçamento (regra de ouÍo).

CAPÍTULO VII

DrsPosrçÔEs rRANslTÓRrAs

AÍ1. 38 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercicio de 2023, deverá
tamtÉm considerar as dlsposiçôes das demais normas legais que vierem a ser aprovadas até a
data de seu encaminhamento ao Legislativo Municipal.

CAPiTULO VIII

DEMAIS DISPOSçÔES

AÍt. 39 - As eít'rendas ao pÍojelo de Lei Orçamentária Anual deverão ser
elaboradas de coníormidade com o disposto na Lei Orgânica l\,,lunicipal, observadas as
disposiçoes da Lei Complementar no '101, de 04 de maio de 2000.

§1o'É obrigatôria a execução orçamentáÍia e Íinanceira da programaÉo decorrente de
emendas individuais do Legislativo l\runicipalna Lêi orçamentária Anual.

l0
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§20 - As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária devem ser aprovadas no limite entrê

1,20lo (uír inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente liquida realizada no exeÍcicio

anterior, sendo que a metade desle percentual será destinada a açoes e serviços públicos de

saúde.

§30 - A execuçáo do montante destinado a açôes e serviços públicos, inclusive custeio, deve ser

computada para Íns do cumprimento do inciso lll do § 2o do ad. 198 da Constituição Federal,

vedada a destinação para pagaÍnento de pessoalou encargos sociais.

$40 - A garantia de execução de que traia o §1o deste a go aplica-se tambêm as programaçóes

incluidas por todas as emendas de iniciativa de bancadas de parlamentares, no montante de até

1% (um porcento)da receita corrente liquida do exercicio anteior.

§50 - As programaçôes oÍçamentárias previstas nos §§ 10 e 40 deste artigo não serão de

execução obrigatória nos cásos dos impedimentos estritamente de ordem têcnica devidamente
justiÍcadas.

$6" - Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes e/ou altelaÉes necessárias junlo

a esta Lei de Dketrizes Orçamenlárias em virtude das programaçôes orçamenlárias decorlentes

das emendas individuais e de bancadas aprovadas."

Art.40 - Os Poderes deverão implantar sistema de registro, avaliaçào,
atualização e conlrole de seu alivo permanente, de Íorma a possibilitar o estabelecimento do real

Patrimônio Liquido do l\.4unicipio bem como adequaÊse às nomas estabelecidas pela NBCT 16.

Art.4l - Não sendo devolvido o autógrafo de lei orçamentária até o inicio do
exercicio de 2023 ao Poder Executivo, llca este autorizado a realizar a proposla orçamentária,
até a sua aprovação e remessa pelo PodeÍ Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada
mês.

§ .1o . Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder
Executivo se incumbirá do seguinter

l- EstabeleceÍ Programaçào Financeira e o Cronograma de execuÉo mensâl
de desembolsol

ll - Publicar até 30 dias após o enceÍamento do biírestÍe, relatório resumido da
execução orçamentáÍia, verificando o alcance das metas, e se não atingidas deverá realizar
cortes de dotações da PrefeituÍa e da CámaÍa

lll - A cada seis meses o Poder Executivo emitirá ao Ínal de cada semestre
Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das lvelas Fiscais.

lV - Os Planos, LDO, Orçamentos Prestação de Contas, Parecer do T.C.E,
seÉo amplamente divulgados, e íicará à disposição da comunidade.

AÍt.42 - Fica o Executivo lvlunicipal autorizado a assinar convênios, termo§
novos e dar conünuidade aos já em curso para todos os Órgãos da Administração Municipal,
inclusive participar de consóÍcios com outros Municipios.

Art. 43 - Fica o Poder Executivo lvunicipal auiorizado a receber doaÇões de
pessoas tisicas e jurídicas para o desenvolvimento de programas assislenciais.

II
PREFETTUM D0 MUN|Cípro oe atNtsceNça - pn
cNPJ 76.205.681/0001 _96
Ruâ Getúlio Varqas, 90j - ione/Far (46) 9550-8300



PREFETTURA D0 MuiilCípt0 DE BEilASCETúçA

Art. 44 . Ficam os Poderes Executivo e Legislativo l\,lunicipâl autorizados a

realizar ajustes e/ou alteraÇões de códigos e nomenclaturas nas íonles de recursos que

compôem a rcceita e a despesa írunicipal, conÍorme normalizaçôes atualizadas ediladas pela

Secretaria do Tesouro Nacionale pelo Íribunal de Contas do Estado do Paraná.

AÉ,45. Fica a Câmara l\,,lunicipal autoÍizada a abíÍ Créditos Adicionais
Suplemenkres ao seu Orçamenlo, através de Resolução, servindo como recursos
exclusivamenle os constantes do art.43, § 10, lnciso lll da Lei Federal no 4.320i64 de 17 de
maíço dê 1964, nos moldes do Art 25. lncrso I desra Lei.

AÍt.46 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiÇões em contrário.

Gabinete do Prefeito l\runicipalde Renascença, Estado do Paraná, aos 23 {vinte
e irês)dias do mês de setembro de 2022.

ldalir
Preí]o.$ -Qg

a§. )Gl.

áo
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,"tfl ffi ffJJlx?§ff"tá"fl.:,,,

l-El N.'1810/20?2, de 23109/:022.

Dispô. sobrc ôs Düêtriz.s Or9ânotátiâ§ do Muicipio prrà o qerclcio lidaücêim dc 2023 e dá oum§ providúcid.

Â Cáman Municipâlde Reú!ffiça, Est«ro do Púeá, âprovou ê eu PEfeito Mnnicipâl súcioro á §eguinte I êil

^rr- 
t" - Ficrm dabêleidas, cm cúÍp.imcnlo ao§ útrcípio6 estab.l@id$ u cGtituiçào F.dml, na constituiçáo Esiadüal rc quc couhér, nr t i

Iedeat n,.1.320. de 17 d. março de t9ó4, e em @úormidlde com o Equeridô peh Lci Cmd€mmlar n" l0l. d.04 de maio de 2000. a§ direlÍiz6
orçamenrári!§ do Muricipio püs o eamlcio finecoiro de 2023, coDPreeddmdo:

I - as pfloridâde'da Admnrietrrçào Públicà MuniciPal:
ll - â estn(um. organiuçâo dos orçamenrosr
UI as di.elrizs seÉis !46 a €laboraçío c ci6oçâo dos orç.menros do Mnni.iDio;
Iv as dhposiçôes sobre as alleÉções na legislação tributária;
v âs dislosições relaiivÀ§ às d$pes.s do Múicípio com pesoal e encaryo§ sôcisis c oulEs de§ie§as corenl€s. com bâse m 

'cccnâ 
core lc

\rl - ú dhposiçôes Íelati\ as à destimçao d. rccüÍ§o§ pIovcúimtês de opcmçõês dc cÍédilosi
\_II - DLposisôês tÍarsilóris;
\aII] - deBâis dispôsições.

CAPíTUI,O I

DÀS PRTORIDADE§ DA ADMTNISTNÀÇÃO PÚBLICA MIII\iTCPÂL

Arr.2" - Às pdorrdrdd dá AdministEção hiblicâ Municipâ1. devello crt r dê r.oÍdo com o Phnó Plüriaru.l - 2022 â 2025 c detinidas nos

O!çaúeílos prm o €xercicio finoceiro de 2021, sendo compostas por:

- 
^nexo 

- I (proexams, sçõ.s de govemo, tunços, $bfoúçôs, e metss iisi.as e Íinanceirâs da d6l,esa com os rcsÍlelilos ulores. hem como o!
indicadoÍes, e pretisão da rsilr);
- Anerô dê Mel.s Fisc.is: e
- Anexô de Riscos Fiscsis.

CAPÍIULO lr

DA ESTRU'I'URÁ E ORGÂNIZÀÇÀO DOS ORÇAMENTOS

À.t.3" - O orçú6ro Íiscal trbradgerá G Poderes Execulivo e L€sislalivo.e as entidudcs dos adnrnlirnnçõesdneta c indü.u.

ÂrL 4'- A rstÍrtuÉ orçúríláriâ qE e^'irá de b4e pâla r eltbohsio dos orçdncanos prh s próxinros .xcrcicios scrá a scguintc:

f, STRUTURA ORÇAMENTÁRIA

DqEIjren&liful,'lFulá§.,

ircEÍ{rr D[ 
^cRorr.!ÁiL 

f, Do ÁvE EÀr
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;lÔ3lRu^NIrvÔ

EcRErau^xuNr.'r LDrsÀn..

iE ÀeÍÀn!{ Nnr.PÀLD€ rssBrn\.I wIL

;E( ErlRrr DE rND6mÁ. .oMtR.ro, strRrrcos L

Art. 5" - Pam efcitô dâ Lei Orçâmeútá.ia, eniende-se !or:

Prosruma: instrumdlo de oreanizáção da âção gôvnáneÍtal, àtnvés do qualsão esabelecidos obj€tivos e ftetas quántificáveis.u nãÕ, que ssno
cumplidos alravós da intcgraçào de um .onjmto de eslàrços cotu recmos hmúoq natcriais c finalceúos a ele aloedos e com custô slôbal

Atividade: instrmento de prcerMação pam alcuçu o obielivo de uú progfttu4 envôlverdo um coriuDlo dc opcrações que s€ realizam de modô
conljnüo elennanenle, das quais resulla um lrodulo ncccsârio à rnànulcnçãô dâ âçào dô Govealo:

Prôjêtô: ioslrumcmo dc proeramâçAo pâra alcalrar o objeiiro de nm prcex.mâ. enrollend. un conjlnlo de opeFções. limitadas no Íempô- das
quais rcsulta um poduto $re ocoft !úa erpmsâo ou áperfeiçôúeúlô dâ âção do Covemo-

§ l'- Câda plograma identiÍcarâ as âções nec6sánar pârô atingn os sos objetivos, sob a foftà dê piojetos e âtividâdes, espeiilcâÍdo vâlofts.
oelas e asunidades o4mentá.ias respoD sáre is pela r€alização da aqão.

§ 2' - Cada prcjero e ari\ idade estüá vinculada a uma funçâo e sub-fu,4ào.

Àrt. ó' - A elaborâÇão do Orçmentô FiscâI, disdiftildá â despesâ por Ulidade Orçanentáriâ, deialhâda por calegoria de prcgr0màqào.
€speciÍi.ardo os grulos de despesas. coú suâs respectivâs dot.ções, indicâ.dü pâ.d eâda c.r.soriâ c.o!ônica, o srupo de mrurcza da dcspcsâ, .
modalidâde de âplicação e o elementô de despesâ, dc cônfomidade com á Portaria Interministeriâl r i 16.i, de L!1.05.2001 e Pôreia h' 448- dt
13.09.2002 dà Secrehnâ do Tesouro NaciorâI.

Ârt. 7" ' A P,lposrd orçú.Íttuia qe o Podú Exêculivo @cmiohü !o Poder Lsgislâtivo aré o di! I 5 de outDbro, compoFse-á de:

ll Prcjeto de Lei OÍçamenúnâ;
III Tabelas explicativas de receita e des?esas dos lÍês últimos exerclcios.

Art. 8' - lúeEaão a Lei Orçmentiida:

I Suniário geral dà reeita por fortcs e da d.spesa por funçôês de Colemoj
IISuflnio CeÉ da,ece,k c dc.Dc",. oorcleeoÍiai eco ó-,c1s:
III Snmário da rcceita por íortes, e respecú a legislaçiot
lv Quadto dâs dorações por órgãos do Coveúô e dâ Adminislração.

CAPITUI-O IT

DÀS DIRETRIZES CERAIS PÀRA A ELÀBORÀÇÃO E ET'ECUçÀO DCt ORÇÁME.NTO DO MUNICfuIO.

Àrt.9" - Naelábôúçãodo Orçamerlto Geral dô Municipio serão obsewâdàsas Diretrizes dcsta l-ei.

Aú 10" - As dcspcÉs com pessoul e eu.drsos socjüis !ão poderãd cxccde! o limnc €sobelecido nâ Lei Compl.menràr n." lot. dr 04 de mio .ie
2000, e da Coístitlição FedeEl do Bnsil.

Art.llo - 
^s 

receitac e as deslesâs gerâô eslimadas. tom.ndo-s. por bâse o indice de inflação alurado nos úlrirnos 12 (doze) mes.s. a rcndênci. e o
coí]poíamenlo da aEecadação úunicipal mCs a mês, tendo eo visla principalmeíle os rcflexos dos plúos econômicos do Governo Fedent. de
conformidadecoú os uqos desra Lei.
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Art. 12.,- Na fixação dõ despesâs sqão ohseNadas as prioridadcs c melas delemiMdas nesta Lci, tem como a naNteíção c funcionamenlo dos

seF,içosjá inpleudos.

Art 13'- /\ concessão de Auílios, Snbre.ções e repasss frranceiros, dcpendêú de âutorizaçào Leeislaliva. atnvés d.l cil]§Deciticâ.

Art 14" -OMunicipio apLicârá, Do nínimo,25% (virre ecinco por cetrto) das recaitas rsultítt€s de lmposros na üdnntenção e deseDlolviDenro do

ensino. nos temos do an.112 da Consrituição lederal, e i5.00% (qui.z por cento), âplicad.s eú açôes e se iços públicos dc saúde. nos lernDs do

previsto no aíigo 77,lll, d$ Di§posiçõe" Con stilucion ai§ 'rrans itórias. e ros tcmros dâ Eúcída Coníilrrional n' 29.

Art, 15" - A elsboração do Prcj.to de L.i. â âprovaçâo e a execução da LeiOrçámerláriâ de 2023, dcvcÉo ser.ealizâd.s de modo a .\idcn.i,r !
tmnspeêDclâ da gestão fiscâ]. ôbseryando{e o prinoipio da publicidâde e permindo-se mplô â.esso da sociedade â tôdas âs infoünações relativas â

cadâ @â de§sàs etapàs-

§ l' - O Poder Execurivo delerá estabel€cer uM piogrâdâçâo oÍçôDcnúia fin ceirá, lhando o cmprimcnto do dispoío hô câput desle ligo

§ 2'- Pda cfcrilo cu6lrincnto da tnmpaÉncia da gcstÀo fiscat de qüe trata o catul destc adigo, o ?oder Ex{ulilt, por i,rtemÁlio da Scuretrn!

l- Publicar at6\és do Jomal OÍiciâl do Municipio. e disponibilizar em meio eletônico na página do site oÍicial da ?lelcitura Municiral râF lira.
lceso a todo cidadâo, conreDdo dados e iúbrmaçôes descritas Do Art. 48 da Lei Complementar l0l. de 04 de maio de 1000. conr có?iàs pr, â

ll - Às medidas previstês no Inciso I deste Ânigo seÉo pro denciadas a paÍir da ex{uçào daLei Orçlmentána 
^nml 

dô exerciciô de 2023 enôs
pruos defiridos pela Lei Coflplemeílü 101. de04demaio de 2000.

Àrt. 16 O OrçMeúto do Legislâti\o Múicipsl dererá ser elabômdo cônsiderúdo-se lifrnações da EDerda Consritucional n" :5. observado
tâhbé'n ô disloslo no m. 29-Â, Inciso 1'dâ Eúêídá Coníiücionaln" 58. de 2l de setefrbro de 2009, e o aí. 20. dr Lei Complementar Fedenl n"
l0l. de 04 de maio de 2000:

Art. 17 - A proposta ô.çmentária do Poder Legislativô seÍá apresentadâ so Poder Exeulirô, .tÉ 15 de scr.mbro de 2022, para a coísolidação do
Orçamento Gml do Municipio.

Att. 18 A progrúdçno de itrvesümenlo do projenr de Lei Orçâmenlniâ Aru,l, déverá âprcseirx oonsonânciâ com âs lrioridrdes municipris qüe
fomm e/ou seÉô incluidas nô Platro Plurianual para o peíodo de:022 a 2025.

Parágraro Úrico - As obr6 já iniciadas sob a responsabilidade do M unicilio, lerâo priori<lade n. elocaçâo dos recuBos !âm a sua continui<lade.

Àrt. 19 - As deslesb destinadas ao pagamenlo d€ preBtórios judiciah corcrão à conta dc dotaÇão consignada las Uridadcs Orçamenlárias
esponsáleis pelos débitos.

§ - r' - Os recursor alocados !o Projeto de Lel Orçmmtária com dqtlDrçâo preüsta ao cortido no $put dBte aÍtigo. não podeÉo ser
cancclàdos prÍ!âhertür. de créd ltos âd lcton âls coh out.rlindidrde.

§ - 2" - A retaçào dos .lébitos constartcs dc pr.catórios judi.iris, inscritos Àtó l' de jülho dr 2022. ! screm incluídos no orçanrcnto dc :0:3.

- núme'o da açâo origináriâr
- rúmd! do p.ecâtóriô;
- ripo de c,usajulsada (de acordo com a orieem da dspsa);

edquâüânMto (âlimc,tar on nào alimertü)i
- dalâ dâ ilscr,çâo do pÊ.atóiiô nô órgÀo/Didadoi
- nome do bcncriciário:
- valor do preatôrio ã ser pa8o comátualização àté 30 de júIrc de 2022.
- Cópia do ollcio rcqubitório no caso dê precatóíos tabalhistas e cópia da rcqxbiçào de lagaúento .o caso de açào civel.

Ârt 20 O Projeto de Lei Orçámcntúiâ para o exercicio de 2023 âloceá ieculos do Àlunicipb. los órgàos do podcr Execurivo, depols de
dedüzldos os rccu.sos destinãdos:

ll Ao pâgamento de despesas com?esoâle encârgos sociâis do PoderExecutivor

lll Ao paganento do scsiço dà dnida:

lv À moutenção e deseívôlvimnto do cnsino público, .oresponde.do a no minimo 25% (vinre e cüco pôr c.Dro) dâ recena de nryostos. de
acoÍdo ooú o ÀIt. 185 da ConstittriÇão Fedcralt

v - Aôs eúpréstihos e contEparlidâs de pôBr.mâs objetos d€ financiaDenrôsi
VI - Aô pâsmcntô de Írecaróriôs inscritos aré I o de julhô de 2022;
VII 

^ 
reserv! de conrinsan.iâ, de â.ordo conr o cspcciticâdô neslà Leil

Arr.21 - Os recu.sos remanêscertB de qne tot! o aniso anlerior, serào dislribuidus lac os denais órgdos do Eiecuúvo Münicil,at.

Àrt. 22 A Lei Organenttuia Anual cofferá R€sen! dc Contingê@i" com montúte definido coE b$e na receitr correatê liqoida, de no
ninino 0,50% (meio por cenro). deíinsda ao aicndimenlo deIâssivos continseDtês e ounos riscos e eventos fiscais imprevistos.
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Art.23 - As unidádes orçeúenlárias, qtrando d. elaboEção de suas prcposlas par.iais, d.veÉo âiender s estruturs orydentária ê 0s delcmhaçõcs
êmanad3s pelos §eloÍes competentes da área.

Aí.2í-AD.oposrâorçanfldna,quenãôcontenidispositivo€§tránhoôprevisâodâreceiGeàíiraÇâodad$pês..faceaConsti(uiçàoF.dcrôleà
Lei Compieüedtar n tol, de 04 de môio de 2000, at€ndeÉ a um processo de pleejameÍto pcmanentq à descentrdiaçâo c à !.dcipação

Aí. 25 O Podcr Execüivo é autoÍzado a:

l - A âbrn no cu6ô d! execuçâo orçúenttui3 de 2021, Cíédiios Adiciônois sullcdeotú€s até ô Imne de lo,0o% (dez lor.ênrol d. desper! tDrâl
thada nesta Lci. seNirdo como rewos os co6tâít6 do ari8ô 43 da Lci Federrl n' 4.1120'ó4. de I 7 dc úârçô de L964i

rl - 
^briÍ.rdiror 

adicionàit s\plcííeitares, únüs4Lúbit-gslgrLg:àelLlsltr IrBÁii@irq hno coÍtpulâdos p6la efcito do limite nrndo no
In.iso anterior prov€njentes dc:

a) - SupleÍn€loção pelô excêssô de anrudação efetilo on têndêncià do exerclcio sobre a prcrisào orçaÍnentááa origiml, das dotâções
mr€spondflres à âplieçÀo dls bp€tivas rcccitas t aGfdid6 virculadâs c dê opmçôes de crédno, nos t€mos do inci$ ll. § 1". do anigo 43. da
I-.i Feddâl n'4ll0 dê l7 d.sàrco dê 1964

III - A uliljzar os recurss vincülados a conl! de rcôerla de coDtingência. n6 siiuações prcrislas Do ligo 5', lnciso lil dá LRP. e artigo 8" da
Ponoria lnreminKte.ial l6l de 04 de mato d.2001.

IV - Reâlizar ab€rtu.a de dédilos suplemcnures, daíi."r, preis-ÃrtadaçÃa_do_e0i4Isjúrir4, por conlâ do supeiávn íinanceiro apnmdo em
balanço palri onial do éxú.icio úterior, ,a fomâ do anigo 43, imiso I d, Lei 4320/64, nào coópútodos pam efcito do ú,iie fixúdo oo tnciso I:

V - Relizd abêí@ de .Íédiio3 suplêm@tares prôvúidres de excesso de úd5da9ào, ItdisllLpglliiLssblbglsJLeskLkEislslir!,gúndo
o sâldo posilivo das dilimças, âcümuladas 

'nês 
a mês, clrc â anecadâÉo prcvista e r r€âlizada for €fetivanenle comprovad4 considerando-sê

aindô. a lendên ia do êrercicio, na forúi do áíigo 43 da Lci 4120/64. !ão compurados pdô efeiro do lidile fMdo no Inciso Ii

VI - Tanspor, rcm&ejd ou traDsferir recusos, deíno d€ uná ôesm câtesoria de prolramaçào, con péen
iÍcie VI, do an. 167, d! Cotrsrituição Fcderal.

P.iÁcnío útrico - Quúdo houvcr oeccsi.làdc dc urili"iqüo dd dispolitivo coüstútc ío Inrii, I dcslc aíigo puru úne6çõ.s orç.dentnÍiüs junto à
LoA - LÊi o.çaDertária Anual utravés de De.reto do ErÚulrvo, con$ideraÊsÊão iarúêm, aütômâticâmenre, altüádls as rubricás de despesajmto
a eía Lei de Dierrizes orçameúinias.

Aí. 2ó - Eú d.corímcü âo disposüo m ârligo 66 e !d p5rÁgafo único d! Lei F.dêÍâl no 4.320/64, de 17 dê ftaÍço de 1.964, Íica o Execurivo
Municipal autoÍiado a moviÍoetrlü por Orgàos CalEis as dotagô.r âtribuidô às div.Bas unidades oçm.nrárias e redistribuÍ pãrcelrs das
dotações de pesoál c cncdgôs sociais de uma para outrs unidade.

P.rl8nÍo Únlco - As redislÍjboições dê Íêcursos d, âúorizaçào @ítid, ncsle aíigo, náo sêúô .omputados pàm efeilo do lüniiê fiedo no inciso I,
do íniso 25, desta L.i.
Aú.2? - À Lei Orçú.Dtá.i! disp.ísaÍ6, na firoção da despcsa . n. .stimatiw d! rcceits. arenção âos princípios dê:

I- P.ioídade dc invesrimetrtos nÀs árâs sociâis:
Il - 

^ustcndadc 
nâ 96lã0 dos rccuMs Dúbli.os:

Ill - ModeÍíiaçâo íá áçào gov.mme al.
Arl. 28 - A propostâ ô.çdnentá.iã seií el.boádâ eú consonâlcia com âs disposiçõês cônsentes úa Lei Complemenbr !' tol, de 04 de maio de
2000 tendo scu vslor fixâdo €m reÁis. com ba6e m pr*isÀo de .eceitâi

§ l'- Na 6rinaliva da @.ilas dcvdào sq consideÉdÀr, 6 modifcâ!ôês da lesislação hiburári4 incumbido à AdninÀr.âsão o scguin(.:

I- A atualizaçào de elemútôs flsicos das uridades inobiliárias;

Il - A ediçào de um. phnte goéri@ .le vslorcs de foms . minimiár e difercíça ott! 6 allquot.s nominais e as efetiv*:

III - A qpanúo do íiimm dc corr.ibuint s;

Iv- A alualiação do câdâsho imobiliáno i§.at.

§ 2" - Os tribDtos, ojo @ohilMto podcÍi !.r .f.tudo .m púeldt sc.õo @rigido6 Íronerari.m.nr. *suídô a eúiaçno .srrbcl.çida p.l. uidad€

Ârt. 29. câso sejâ necessáriâ â limitâ{ão dc êmpenhos, dls dotÂçôes oaâmênÉns c da moúmcnmçào finâncei.â, pârâ cumprimenro do djsposio no
an. 9', dâ Lei Compld€nta, Fcd.ml r' l0l. dê 04 de Daio de 2000. sêrão lsados, em aro p.ôprio, os perce uais € os monrantes estab.lccido, paÉ
.ada órgâo. fiudo. enüdadc, sêrào dclúídâs as d6pêss quc cotrínu.m obÍi8âção closriürcioíol ou lesat de.xduçâô e ds foma propor.-io;al à
pâ.licipaçào dos Pôdms ío lotll dás doraçõ.s inici.is consrdtes.tâ Lei Orsúúúriâ dc 2021.

cÀPiTULo ry

DAS DISPOSIçÔE§ SOBRE AS ALTERAçÔES NA LECISLÀÇÃO TRJBUTÁRIA

Art. !0 - Na estimativa dâ! rêêêitas do Projeto de Lei Orçáme ánà,ADualserâo considqados ôs cteitos de alrerâções m Legislação Tribulâiia oléll de dezenb.o dc 2021, em 6pccial:
I - A concesão e edúçÀo dê is!trçô.s fis6i§;
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II - A revisào de aliquohs do3 tnbúos d. comp€lêDciai

PÍeíeilum Municipal de Renascênça

III ApeÍfeiçolrnento da cobrànça dos Tributos e Divida Atiaà do M! clpio: e

Iv - Aluâlização.lâ legislação Úibulária

PeÍágr.fo Únio - Póá fins desre artigo d.ver-seá obswü o dispclo no ôíitso ll da Lci coúPlcúcnl.r n" l0l. dc 04 dc mio de 2000

CAPiTULO V

D^S DTSPOSÍÇÕES RELATTVÂS 
^S 

DESPESÀS DO MUNICiPÍO COM PE§SOÀL E EICANGoS soclals E ouTRÁ§ DESPESAS

CORRENTI§COV BA§E IA RECEITA COR.R.ENTE LíQUIDA

Àrt. 31 - Os Po<tem Excculivo e t €Er§lstivo tqão co,no paràturo nà elsboraçÀo de suâs lrôposos orçmertarias, pú !e§$al e clcar8os sociâis,

ob§erâdo o aÍ. 7l da Lei complemenrar n' l0l, d. 2000, â de§pcsâ dâ folha de pâgamento dc egosto dê 2022, plojetada para o €xe.cjoio,

.onsid.6ndo os eveotuais ..éscims lêgaig, inclüsivc r.viúo genl !Êm distirçào dc hdicc â sêrcm coÁcedidos âos servidores públicos, aumenlo

rc.I. állcràsôci d€ planüs dc cüÍcim. údmissõcs p@ píerchilrcnü, .lc cn8os Ml. rltcoçn6 d. plúos d. cmiÍa c admissào p@ PErchiment(,
de carsôs c empÉgos pübliÉos, sm pEjulzo do disp@lo no .Ítigo 3 I d6t Lá.

Aú,32 -No exercício dc 2023, obs.wâdo o disposto no art, 169 dâ Constituiçao, eno art.32 desta Lei, somente poderào ser admitido !fljdores sei

I EÍstiÍem crrgos e empr.gos púbücos wSos s p@dchd, coNideBn& os tEnsíormrdos ou amplildôs. bêú como aqúeles criados d. âcordô coD

II Hôuver préliâ doiâçAo orçânenúrin srficiente paE o atendimento da despesa.

aá.31- Púa fm dê at.ndimúro e di.posto do art. 169, § l', iNiso U. da CoBtituiçôo Fed@I, ficu âutônzdas as cd.essôéà de quâisqner
rànrrgens, aúú(os dc reD@eração, criaçào de cât8o6, qnpEgo§ ô fEEõc, âlt r!9õ6 de c$ruturâ de c.rEiÉ§, b.m como admissões ou
conhataçõcs d€ pssoal a qualq@r tilulo, obseBado o disposto nos arligos 20 o 7! dâ Lei Coúplcmmlar n" I 0l , d. 2000.

Pnrágr.fo único - Aos scrvidores públicos municipais fica assêgnradô revisãô 8ê61 snual, sétulr€ Áa m.sm dala o sem disti.ção dê indic.s.

Aí.14 - O dispGto Ío § l" &.n 18 da Lá CmplmcntrÍ Í" l0l, & 2000, iplica*.x.l6ivd.ntê pâE fins d. calculo ô liún€ da d6pesà tôtâI
com p€s$.i, ind€pndntcm.nE dÁ lcSalidâd€ ou vâlidad. dos conlraios.

À.t 35-As d€spesãs com pesôâl dÕ lesislati\r Municipal a rmunêEção dos asertes politicos, encâlsos patro&is e prorcntos de nrstividâde e

peisôes nao scrá superior ! 6% Gei! por cdo) dâ Íeceila corcnre liquida. se ouiro infenor não lhe lo. oplicável no temos do àí.71 da Lci
@mplemcnlar ne l0l . dc 2000 ou da EDcn& Constilucional n" 25.

caPiTUt,o vI

DAS DISPOSTÇÓES RELÁTIVAS À I,E§TTNÂçÃO DE RECURSO§ PROVENTENTES I,E OfERÂÇÔES I,E CÚDTTO

Aí. 36 - O Poder Ex€cutivo é aúoriado. Íc lemos da Constiruiçâo FcddâI. a:

I Reâlizâr opmções dc crédito por út cipação da receita, nos temos dE lêgishçâo em vigor;

II-Realia, opeÉções dc crédito a1é o limitê 6tâb.lc.ido pelâ legisláçãoen vigôi

Aú- 37 - O \rlo. d6 Op.ôrõ.s de Cédnô ô,çâdô !@ o .xerciciô úo podeú s.r suprior ao moítanle de d6pes.s dc .'apil2l lixad.s ío o'!âmento

capiTULo vll Drspo§tÇÕEs rRrNsrróRIAs
ÀÍt li8 - o Prcj€io de Lci orsamenüri! Anual p@ o.x@icio de 2023, devni brnbém @6ideru !s dispqiçõca ds rlmlis romss lesais qü.
ri*m a sêr aprcvdas .té a data de su eMirluenro áo L.gislaívo Muuicipql.

CAPÍTUI,O 1'TII DEMATS DTSPOSIÇÔES
Art 39 - As emeídõ & pÍojÉto de lri Orçment1iria Ârud deverõo $. .laboEdls dê .oÍfoúidade coD o disposlo m Lei Orgtuicâ Muúiciprl.
obsenodas as disposiçô.s d! Lêi Cômplcmê e tr" I 0l, de 04 de Daio d. 2000.
§1" - E obriSarória a execuçào o.çúetuúia e findcein da D@sln@ção deorÍenre de emendas indiriduais do LeAislariro Muóicipal m Lei

§l'- Às erftndâs iddivi.luâjs âô pbjelo d€ lei o!çmentária dwem sd dprov.das ío limite enue 1,2% (um inteiro e dois décimos lor cento) d0
receitâ coilenie liquids roslizd. m deÍclcio eteÍioÍ, seldo que a Eet6de desre peMntu.l *Íi de6tiosda a açôes e seNiços públicôs dê sande.
§3" - Â cxecuçno do monuole destiudo á !çõ6 e eiços púbüco§, iocluive cGt io, dqe s computàdr pm lDs do c(mFimdro do incisô t t t <io
§ l do à.r. 198 & Côísiluigão F.ilclal, vcdada â destinsçío paÉ pasan.nio dê D.ssoal oü d@sos sciais.
S.l'- A 8üaÃda do 6xccução de que uatâ ô §l'd.stc ütigo !plicâ*. rÀdbém d prog@çôrs incluldâ, por üodâs s êmcndas dc inicialiva d.
bânc.drs dê parlameniúc§, no moút!Àt. d. até l% (rm por cffto) dâ Eceils coÍ.nr. liquidâ dô exerolcio anrerioi
§5'- 

^s 
programçõe5 orçâtuntári.s pEvistas nôs §§ lo e 40 destc ârtigô nãô serão de execuçàô obri8âtóriâ nôs.asôs do6 inpedimentó§

esEjtamote de úalem tE ni.a &úddnú@ jurifiedâ5.
56" - Fica o Podq Ex@tivo auto.izdo r q.cürâr 06 ajuslcs ./oü altcBsôB nêcsÁriÀs iuro a cirô l.ci dê DirêrÍiEs Orçamdúri.s m Íirtudê das
plosBnaçô€s orçúeDúrias deoEent6 d6 df,das iodiriduris e de haDcadas aprolud.s."

Àú. 40 _ Os Poderes deverâo implgltar sisrema de registL!. âvâliÊçào, aruliaçdo c conrole de seu ãiivo lemdEnte, de folma a po$ibilirâ. .
estâbeleci'nenro dorslPat_imônio Liquidodo Municipio. bm como adequâr-se Àc noftss estabetecidáspelâ NBCT 16.
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Áít 4l - Nào sedo devolvido o aultsrafo de l€i orç!frenúria aró o inicio do excrcicio de 2013 ao Poder Execulivo, lica eíc ruto.iad. a rcdlizir ú

pioposte orçâmerÉria, áté À sla aprcvaçào e íeEessâ pelo Poder LcSislativo, na bde de l/ l2 (um doze avos) ú coda mê.

§ {'- PaÉ arndd o disposlo n. Lei de Rdponsabilidadc Fiscal, o Pod.r Eieulivo s incumbini do sêguinle:
I - Estâbelecer Progrâmação Finânceim e o Cronogama de erecuçâo mensal de desembolso;
II - Publicâ. á1é 30 diâs âp6 o .nc€mreoto do bimêltq relatório cümilo d. q.cução orfprctrtÁrir, vdific.ldo o rlúncc das metâ§, e s. nõo
aliryidas dcvtri realizd cortes de doLçôes dâ Pref€iiM e da CâD@.
Ill-A cndâ seistneses, o Poder Executivo emiti.Á ao fiúllde câdâ súcíre Relatôrio de Gestâo Fhcal. âvâliaído o cumprimemo d.s Mêtâs Fiscais-
IV- Os Planos. LDO, Orçam.rlos, Prcstaçào dê Conk§, PâreceÍ do T.C.E, sêrão amplâmênre diwlgados, e licaú à disposiçao da cohunidade.

Ârt. 42 - Fica o Ereotivo Múicipâl dtoíz.do a .sina coovênios, iêm6 Ío\os c dàr codinui'ladc ms jÁ eD rtrM psm todG ôs órÊàôs da

^d{inist 
açào MunicipâI, inolusive pêÍici!à-r de consórcios com outios Municipios.

ÀÍ1. 4l - lica o Podêr E)(eculivo Municipâl autoriadô â receber doâçõ6 dc pesso.s fisicas ç jurídicas pm o desrvolvim.nro de prcsÉmas

ÁÍ. 44 - ticam os PodeÍes Erecuti! o e rÊgislativo Municipal âuloriados a Edid sjutes ê/oü alrmçõ$ de códigos e noracláturas nâs fôntes dc
@uEos que cohpôm r r6eilâ e . despes nuíicipal, confmê Dôr'n.iizações aru.lizda 6dits&s p.la S.@rdiâ d,o T6ourc Nâcionrl ê pélo
Tribunal de Conras do Estndô do Pâraná

Aí. 45 - Iica a Câmda Muiicipal autorizsdâ a âbrk CÍeditos Adicionsis Suplem.ntues ao seu Orçammto. atBÍê de Resotuçào, s6 indo como
re.urs6.xcluivâmat€ G coBt3nlêr do aí.43, § lo. lnciso III .L Lei FederâlÍo 4.320/64 de 17 de mai;o de l9ó4. nos moldes do AÍ1. 25. Inciso I

Arl. 4ó - Esra Lei enFeá m viSor m d.iâ de süa públicâçãô, rêvosâd.s 6 disposiçõês em contnn io.

GÀbiícle do Pref.ito Municipál de Ro.senlo, Eshdo do Pamná. aos 23 (vintc. iÍês) dia do mês de srêmbrô dê 2022.
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