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LEI Nº 2.474 de 25 de julho 2018. 
 
 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 
A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2019 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 

Art. 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da 
Constituição Federal e em consonância com o art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 
04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2019, da administração 
pública direta e indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos, 
como tais as definidas no inciso III, do art. 2º, da referida Lei Complementar, 
compreendendo:  
 

I - as prioridades e metas da administração pública municipal;  

II – a estrutura e organização dos orçamentos;  

III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do 
Município; 

IV – as disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação 
tributária; 

V - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;  

VI – a administração da dívida e operações de crédito; 

VII - as disposições gerais.  

 
CAPÍTULO I 

 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  

 
Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2019 são as 

especificadas neste artigo e no documento “Anexo de Prioridades e Metas para 2019”, 
as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária  que entrará 
em vigor em janeiro de 2019, não se constituindo, todavia, em limite à programação 
das despesas. 
 

§ 1º. Integra esta Lei também o Anexo de Metas Fiscais, elaborado conforme 
orientações constantes do manual aprovado pela Portaria STN nº 495, de 06.06.17.  

§ 2º. O Município define como Meta Fiscal o valor que se pretende atingir, no 
exercício orçamentário e nos dois seguintes, a título de receitas, despesas, montante 
da dívida pública e resultados nominal e primário, este representando o valor que se 
espera destinar ao pagamento de juros do principal da dívida. 
  

§ 3º. Terão prioridade sobre as ações de expansão: o pagamento do serviço 
da dívida, as despesas com pessoal e encargos sociais e a manutenção das 
atividades.  
 

§ 4º. O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da 
receita resultante de impostos, apurado conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 
§ 5º. O Município deverá aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) da 

receita resultante de impostos conforme disposto na Constituição Federal, nas ações e 
serviços públicos de saúde.  

 
Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
 
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental, que 

articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização dos objetivos 
pretendidos, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade 
ou demanda da sociedade;  

 
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 

um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da 
ação de governo; 

 
 III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de 
governo; e 

 
IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a 

manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.  

§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus 
objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando as 
respectivas metas e valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela 
realização da ação. 
 

§ 2º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas 
no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações 
especiais, e respectivos subtítulos, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 
14.04.99, do Ministério do Orçamento e Gestão.  
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CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

 
Art. 4º. O Orçamento do Município compreenderá a programação dos órgãos 

dos Poderes Executivo e Legislativo, e dos seus Fundos. 
  

Parágrafo Único - Nos Orçamentos dos Fundos Municipais e das demais 
entidades da administração indireta, desde que, como Unidades Gestoras, possuam 
contabilidade própria, serão estimadas apenas as receitas de sua competência legal e 
dos convênios firmados por seus dirigentes, assim como, as despesas relativas aos 
programas executados com estes recursos.  

 
Art. 5º. O Orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, 

detalhada por categoria de programação, especificando a esfera orçamentária, a fonte 
de recursos e o desdobramento da despesa por categoria econômica, grupo de 
natureza de despesa e modalidade de aplicação.  
 

Art. 6º. A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação 
específicas, as dotações destinadas:  
 

I - às ações relativas à saúde e assistência social;  

II - ao pagamento de benefícios da previdência social, para cada categoria 
de benefício;  

III - ao atendimento às ações de alimentação escolar;  

IV - às despesas com o desenvolvimento do ensino fundamental;  

V - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão das unidades 
orçamentárias responsáveis pelos débitos;  

 
Art. 7º. O projeto da Lei Orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará 

à Câmara de Vereadores, será constituído de: 

I - mensagem;  

II – texto da lei;  

III - quadros orçamentários consolidados;  

IV - anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, discriminando a 
receita e a despesa na forma definida nesta lei;  

 
Parágrafo Único. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso III deste 

artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei no 4.320, 
de 17 de março de 1964, são os seguintes:  

 
I - evolução da receita do Município, segundo as categorias econômicas e 

seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição;  
II - evolução da despesa do Município, segundo as categorias econômicas;  
III – demonstrativo da receita e da despesa, segundo as categorias 

econômicas (Anexo I, da Lei 4320/64, Adendo II, da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85 e 
Portarias Interministeriais 163 e 180 com alterações);  

IV – demonstrativo da receita, segundo as categorias econômicas (Anexo II, 
da Lei 4320/64, Adendo III, da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85 e Portarias 
Interministeriais 163 e 180 com alterações);  

V – resumo geral da despesa, segundo as categorias econômicas (Anexo III, 
da Lei 4320/64, Adendo III, da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85 e Portaria Interministerial 
163 com alterações);  

VI - despesas orçamentárias, segundo Poder e unidades, por categoria 
econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação (Anexo III, da Lei 
4320/64, Adendo III, da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85 e Portaria Interministerial 163 
com alterações);  

VII – programa de trabalho do governo - despesas orçamentárias por 
funções, subfunções, programas, projetos/atividades/operações especiais (Anexo IV, 
da Lei 4320/64 e Adendo VI, da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85); 

 VIII - despesas orçamentárias por funções, subfunções, programas, 
projetos/atividades/operações especiais (Anexo VII, da Lei 4320/64 e Adendo VI, da 
Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);  

IX - despesas orçamentárias por funções, subfunções e programas, 
conforme o vínculo com os recursos (Anexo VIII, da Lei 4320/64 e Adendo VII, da 
Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);  

X – despesas orçamentárias por órgãos e funções (Anexo IX, da Lei 
4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);  

 
Art. 8º. A mensagem que encaminhar o projeto da Lei Orçamentária conterá:  
 
I – quadro demonstrativo da evolução da receita nos exercícios de 2015 a 

2017, orçada em 2018 e previsão para 2019 a 2021;  
II – metodologia e memória de cálculo das estimativas das receitas segundo 

as rubricas da lei orçamentária;  
III - memória de cálculo da reserva de contingência;  
VI - memória de cálculo do montante de recursos para aplicação na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, a que se refere o art. 212 da Constituição;  
 
§ 1º. Os valores constantes dos demonstrativos previstos no artigo 8° serão 

elaborados a preços da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para 
sua atualização.  

 
§ 2º. Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta 

Lei identificarão, logo abaixo do respectivo título, o dispositivo a que se referem.  
 
Art. 9º. Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo, 

encaminhará a Secretaria de Fazenda do Município suas respectivas propostas 
orçamentárias, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para 
fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS  

DO MUNICÍPIO 
 

Art. 10. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do 
Projeto de Lei Orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que 
se refere.  

Art. 11. A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da lei 
orçamentária de 2019 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da 
gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso 
da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.  
 

Art. 12. Na estimativa da receita poderá ser especificado e deduzido um 
valor, compatível com o constante do Demonstrativo do Anexo de Metas Fiscais, 
destinado a cobrir os efeitos da concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, conforme definida no § 1º, do 
art. 14, da Lei Complementar nº. 101/00.  
 

Art. 13. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput 
do art. 9º, e no inciso II, do art. 31, todos da Lei Complementar nº. 101/00, o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de 
movimentação financeira, atividades e operações especiais. 

 
§ 1º. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem 

obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao 
pagamento dos serviços da dívida.  

 
§ 2º. No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de 

que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo 
hierarquizadas: 

 
a) com pessoal e encargos patronais; 
b) com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no 

art. 45 da Lei Complementar nº. 101/2000; 
c) ações e serviços públicos de saúde; 
d) manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 
§ 3º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 

recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas. 
 

Art. 14. Na fixação da despesa deverá ser observada a compatibilidade da 
programação dos orçamentos com os objetivos e metas do PPA e LDO. 
  

Art.15. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem 
que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e definidas as unidades 
executoras, devendo ser observado o equilíbrio entre receitas e despesas.  
 

Art.16. Na determinação do montante de despesa deverá ser observada a 
margem para expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado definida no 
Demonstrativo VIII, do Anexo de Metas Fiscais, voltada a fazer frente às despesas 
correntes enquadradas na situação prevista no caput do art. 17, da Lei Complementar 
nº. 101/00, a ser demonstrada, inclusive quanto à forma de compensação, no anexo à 
Lei Orçamentária a que se refere o Inciso II, do Art. 5º, da mesma Lei Complementar.  
 

Art.17. Serão incluídas no projeto da Lei Orçamentária a previsão de 
recursos decorrentes de operações de crédito e de convênios com outras esferas de 
governo.  

Art.18. Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do 
art. 2º desta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão 
projetos novos se:  
 

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em 
andamento e as despesas destinadas à preservação do patrimônio público, 
especificados no relatório encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo, nos 
termos do parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar nº 101/00;  

 
 
II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a 

obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas do Município, 
nos casos de transferências voluntárias da União e do Estado, as quais deverão ser 
estabelecidas de modo compatível com a capacidade financeira do Município;  

III - estiverem previstos no Plano Plurianual ou em lei que autorizou sua 
inclusão no referido Plano.  
 
                Art. 19. As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual com indicação de 
recursos provenientes de anulação deverá estar em correspondência com o 
estabelecido na Constituição Federal, art 166, § 3°, da Constituição Federal/88.  
 

Parágrafo único - Não poderão ser programados novos projetos:  
 

I - por conta de redução ou anulação de projetos em andamento;  
 
II - que não possuam comprovada viabilidade técnica, econômica e 

financeira.  

Art. 20. O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, 
incluindo os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, o valor 
correspondente a 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no § 5º do art. 153 e 159 da Constituição Federal e do inciso I 
do art. 2º da Emenda Constitucional nº 58, efetivamente realizado no exercício anterior.  
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Art. 21. A Lei Orçamentária poderá consignar em dotação específica valor 
destinado ao custeio de despesas de competência de outro ente da Federação.  
 

Parágrafo único - A realização da despesa somente poderá se efetivar 
desde que, comprovado o interesse público, tenha sido firmado convênio, acordo, 
ajuste ou congênere, conforme sua legislação.  
 

Art. 22. Somente serão transferidos recursos, a título de auxílios ou 
subvenções, a entidades privadas sem fins lucrativos, de qualquer natureza, 
regularmente organizadas e que tenham, satisfatoriamente, serviços que visem a um 
dos seguintes itens: 

 
I - Promover e desenvolver a cultura, inclusive física e desportiva, em qualquer 

das suas modalidades ou graus; 
II - Promover o amparo ao menor, ao adolescente, ao idoso ou ao adulto 

desajustado ou enfermo; 
III - Promover a defesa da saúde coletiva ou da assistência médico-social ou 

educacional; 

IV - Promover o civismo e a educação política; 
V - Promover o incremento do turismo e de festejos populares em datas 

marcantes do calendário. 
 

§ 1º. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições 
e/ou auxílios, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria, conforme Deliberação nº. 
200 do TCE-RJ. 
 

§ 2º. Não poderá ser concedida subvenção social, contribuição e/ou auxílio à 
entidade que esteja em débito com relação a prestações de contas decorrentes de sua 
responsabilidade.  
 

§ 3º. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, 
a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de 
publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão, 
prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade e de identificação do 
beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.  

 
§ 4º. O disposto neste artigo não se aplica às contribuições estatutárias 

devidas a entidades municipalistas das quais o Município for associado.  
 

Art. 23. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a 
qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de 
verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos.  
 

Art. 24. A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência em montante 
equivalente até 1% (um por cento), da receita corrente líquida, que serão destinados, 
através de decreto do Poder Executivo Municipal, para atendimento de riscos 
orçamentários e riscos da dívida, conforme especificados no Anexo de Riscos Fiscais.  
 

Parágrafo Único. Na definição do percentual da Reserva de Contingência, 
está incluído o valor destinado à obtenção da meta de resultado primário positivo a ser 
apurado no exercício.  
  

Art. 25. Nos termos do art. 7°, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, ficam 
os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais 
suplementares no decorrer do exercício financeiro de 2019, mediante Decreto 
Executivo, no limite de 20% (vinte por cento) do total geral da despesa fixada no 
Orçamento do Município. 

 
§ 1º. A abertura dos Créditos Adicionais Suplementares será feita por meio de 

transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria para outra 
ou de uma Unidade Orçamentária para outra, criando, se necessário, elementos de 
despesa e fintes de recursos, mediante a utilização de recursos provenientes de: 

  
I –   Anulação parcial ou total de dotações; 
II – Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício 

anterior, efetivamente apurados em balanço; 
II –   Excesso de arrecadação; 
IV –  Convênios firmados. 

Art. 26. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados 
com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária.  
 

§ 1º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais, 
exposições circunstanciadas de motivos que os justifiquem e que indiquem as 
consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das 
atividades, dos projetos e das operações especiais.  
 

§ 2º. Os créditos adicionais aprovados serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.  
 

§ 3º. Quando a abertura de créditos adicionais implicarem alteração das 
metas físicas, o anexo correspondente deverá ser objeto de atualização.  
 

 
CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO E  ALTERAÇÕES NA 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  

Art. 27. O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua 
competência inclusive os da Contribuição de Melhoria quando for o caso.  
 

Parágrafo Único. A Administração Municipal deverá despender esforços no 
sentido de diminuir o volume da Dívida Ativa inscrita, de natureza tributária e não 
tributária.  
 

Art. 28. As receitas oriundas de atividades econômicas exercidas pelo 
Município terão suas fontes revisadas e atualizadas, considerando-se os fatores 
conjunturais e sociais que possam influenciar a sua respectiva produtividade.  

 
Art. 29. Somente será encaminhado Projeto de Lei ao Poder Legislativo as 

proposições que tratem de renuncia de receita, ainda que sujeitas a limites globais com 
acompanhamentos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e correspondente 
compensação, consignando o objetivo, bem como atendendo às condições do art. 14 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
  

Art. 30. O Poder Executivo adotará as seguintes medidas, voltadas ao 
aumento da arrecadação tributária do Município:  
 

I - elaboração de diagnóstico sobre a base para lançamento do IPTU, 
incluindo a atualização da planta cadastral e revisão de critérios;  

 
II - reestruturação da atividade de fiscalização tributária;  
 
III - aperfeiçoamento dos instrumentos para agilização da cobrança da dívida 

ativa e atualização do valor dos créditos;  
 
IV – atualização do cadastro mobiliário fiscal de caráter obrigatório.  

 
Art.31. Somente poderá ser aprovada ou editada lei que conceda ou amplie 

incentivo ou benefício de natureza tributária se atendidas às exigências do Art. 14 da 
Lei Complementar nº 101, de 04.05.00.  

Art. 32. Na estimativa das receitas do projeto da Lei Orçamentária poderão 
ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que 
sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.  
 

Parágrafo Único. Se estimada a receita na forma deste artigo, no projeto da 
Lei Orçamentária:  

 
I – serão identificadas as propostas de alterações na legislação e 

especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas 
e seus dispositivos;  

 
II – será apresentada programação especial de despesas, condicionada à 

aprovação das respectivas alterações na legislação.   
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 

SOCIAIS 
 

Art. 33. No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal, ativo e 
inativo, dos Poderes  Executivo e Legislativo, observarão os limites estabelecidos na 
Lei Complementar nº 101, de 04.05.00.  
 

Art. 34. Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2019 
somente poderão ser admitidos servidores se:  
 

I - existirem cargos vagos a preencher;  
 
II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da 

despesa; 
 
III - forem observados os limites previstos no artigo anterior;  
 
IV - for observado o disposto nos artigos 16, 17 e 21, da Lei Complementar 

nº 101/00. 
 

Art. 35. O Poder Executivo poderá, mediante lei autorizativa, criar ou alterar 
cargos e funções, alterar a estrutura organizacional, corrigir ou aumentar a 
remuneração dos servidores e conceder vantagens, desde que observadas as regras 
do Art. 16, quando aplicável e do Art. 17, da Lei Complementar nº 101/00.  
 

§ 1º. Os projetos de lei sobre transformação de cargos, bem como os 
relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito do 
Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestação da Assessoria de 
Controle Interno e das Secretarias de Administração e Fazenda, em suas respectivas 
áreas de competência.  
 

§ 2º. O Poder Legislativo assumirá, em seu âmbito, as atribuições 
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.  
 

Art. 36. A concessão de vantagens e reajustes de remuneração, criação de 
cargos, mudanças de estruturas de carreira, admissão de pessoal e realização de 
concurso público, ficam condicionadas ao limite legal de comprometimento previsto no 
parágrafo único, art. 22, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000. 

Parágrafo único.  Quando da concessão da revisão geral da remuneração de 
que trata este artigo, estão dispensados os procedimentos exigidos pelo Art. 17, da Lei 
Complementar nº 101/00.  
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Art. 37. A realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer 
quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, especialmente os 
voltados para as áreas de segurança e saúde, que ensejam situações de emergência 
de risco ou de prejuízo para a sociedade. 

 
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário, 

no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de 
competência do Secretário Municipal do respectivo órgão. 

 
 
Art. 38. No caso de os limites máximos de despesas com pessoal para os 

Poderes Executivo e Legislativo, estabelecidos no Art. 19 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, forem ultrapassados em qualquer um dos Poderes, serão adotadas, no 
respectivo Poder, as seguintes medidas voltadas ao reenquadramento no prazo 
máximo de dois quadrimestres:  
 

I – eliminação de despesas com horas extras, exceto se enquadradas nas 
situações previstas no artigo anterior;  

 
II – exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;  
 
III – eliminação de vantagens concedidas a servidores;  
 
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.  
 

CAPÍTULO VI 
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 
Art. 39. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa 

decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social e/ou Fundo 
próprio de previdência. 

 
Art. 40. A elaboração da Lei Orçamentária deverá prever mecanismos que 

promovam a recondução da dívida consolidada do Município aos limites a serem 
estabelecidos pelo Senado Federal, nos termos do estabelecido no caput do art. 31 da 
Lei Complementar nº. 101/2000. 

 
Art. 41. O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir na composição da 

receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados 
os limites estabelecidos no art. 167, inciso III, da Constituição Federal, observando, 
contudo o limite de endividamento de até 50% da Receita Corrente Líquida apurada até 
o final do semestre anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida nos art. 30, 
31 e 32 da Lei Complementar nº. 101/2000. 

 
Parágrafo único. A contratação de operações de crédito dependerá de 

autorização em Lei específica. 
 
Art. 42. A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de 

crédito por antecipação de receitas, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei 
Complementar nº. 101/2000. 

Art. 43. A Administração Municipal deverá proceder à correção do principal 
da dívida contida no passivo permanente, utilizando preferencialmente o índice de 
preços – IPCA, sem prejuízo da utilização de outro índice que a Administração 
Fazendária julgar necessário. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 44. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade 

imprecisa ou com dotação ilimitada. 
 

Art. 45. O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de 
apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação ou área 
de governo e de permitir o acompanhamento e avaliação das gestões orçamentária, 
financeira e patrimonial.  
 

Parágrafo Único. O Chefe do Poder Executivo deverá baixar ato 
estabelecendo as diretrizes e requisitos funcionais do sistema, definindo os centros de 
custos e a forma de apropriação dos gastos.  
 

Art. 46. A contratação de operações de crédito e as operações de crédito por 
antecipação de receitas orçamentárias ficarão condicionadas à fiel observância do 
disposto, no que couber à esfera Municipal, Capítulo VII, na Seção IV, da Lei 
Complementar nº 101, de 04.05.00.  
 

Art. 47. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, em até trinta dias 
após a publicação da Lei Orçamentária de 2019, a programação financeira e o 
cronograma mensal de desembolso para o ano, por Órgão e Unidades da 
administração indireta, observando, em relação às despesas constantes desse 
cronograma, a limitação necessária à obtenção da meta de resultado primário.  
 

§ 1º. A programação financeira e o cronograma de desembolso deverão ser 
elaborados com base na previsão da efetiva arrecadação mensal, devendo ser 
incentivada a participação das diversas Secretarias na definição dos gastos mensais a 
serem realizados, tomando-se por base as ações constantes dos programas do PPA e 
as prioridades e metas constantes desta Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
  

§ 2º. O desembolso dos recursos financeiros, correspondentes aos créditos 
orçamentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo, será efetuado até o dia 
20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, sendo o valor calculado de acordo com 
os critérios estabelecidos no art. 29-A, da Constituição Federal. 

Art. 48. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários 
e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites 
fixados para cada categoria de programação e respectivos grupos de despesa e fontes 
de recursos, especificando o elemento de despesa.  
 

Art. 49. São vedados quaisquer procedimentos que motivem a execução de 
despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e 
previsibilidade de recursos financeiros para o seu pagamento.  

Art. 50. Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de 
recurso deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, 
independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.  
  
 

 Art. 51. Para os fins do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101/00 e 
em cumprimento ao § 3º, do mesmo artigo, fica estabelecido que, no exercício de 2018, 
a despesa, decorrente de ação governamental nova, será considerada irrelevante se o 
seu impacto orçamentário-financeiro no exercício não ultrapassar, para bens e 
serviços, os limites fixados pelos incisos I e II, do art. 24, da Lei 8666/93, devidamente 
atualizados.  
 

Art. 52. A destinação de recursos para as ações de alimentação escolar 
obedecerá ao princípio da descentralização e a distribuição será proporcional ao 
número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino, localizadas no Município, 
no ano anterior. 

 
Art. 53. Ficam incluídas na Lei Orçamentária Anual o limite de 1,2% (um 

inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista, as emendas dos 
vereadores do Município, sendo que a metade deste percentual deverá ser 
obrigatoriamente destinado a ações e serviços públicos de saúde. 
  

Art. 54. Se o projeto da Lei Orçamentária não for sancionado até 31 de 
dezembro de 2018, a programação dele constante poderá ser executada para o 
atendimento das seguintes despesas:  
 

I - pessoal e encargos sociais;  
 
II - pagamento do serviço da dívida; e  
 
III - transferências constitucionais e legais para os fundos municipais 

legalmente constituídos.  
 
 

Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Paty do Alferes, 25 de julho de 2018. 

 
 

Eurico Pinheiro Bernardes Neto 
Prefeito Municipal 
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Unidade Executora: Câmara Municipal 

 

Programa: Ações do Poder Legislativo  N º 0001 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Manutenção das Atividades Legislativas 
 

A Atividades legislativas mantidas Percentual 100% 

Manutenção dos Serviços Administrativos 
 

A Serviços mantidos  Percentual 100% 

Aquisição de Equipamentos de Informática 
 

P Equipamentos adquiridos Unidade 03 

Aquisição de Veículos Automotores 
 

P Veículo adquirido  Unidade 01 

Manutenção dos Equipamentos de Informática 
 

A Equipamentos mantidos Percentual 100% 

Manutenção dos Veículos 
 

A Veículos mantidos Unidade 06 

Manutenção do Almoxarifado da Sede 
 

A Almoxarifado mantido Percentual 100% 

Capacitação do Servidor Público 
 

A Servidor capacitado Unidade 08 

Contribuição ao IBAM A Contribuição mantida Unidade 01 
 

 

 
Unidade Executora: Prefeitura Municipal de Paty do Alferes 

 
 

Programa: Gestão Administrativa  N º 0002 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Manutenção da Unidade A Secretaria mantida 
 

Unidade 23 

Gestão de Pessoal A Pessoal atendido 
 

Unidade 1.200 

Divulgação de Eventos e Atos Institucionais A Divulgação 
 

Percentual 100% 

Sede da Prefeitura P Sede construída 
 

Unidade 01 

Manutenção do Almoxarifado A Almoxarifado mantido 
 

Unidade 01 

Contribuição ao IBAM A Contribuição efetuada 
 

Unidade 01 

Manutenção dos Próprios A Imóveis mantidos 
 

Percentual 100% 

Aquisição de Imóveis P Imóveis adquiridos 
 

Unidade 01 

Manutenção dos Serviços de Informática A Serviços de informática 
mantidos 

Percentual 100% 

PASEP A Receita arrecadada 
 

Percentual                   1% 

Capacitação do Servidor Público A Servidor capacitado 
 

Percentual 30% 

Concurso Público P Concurso realizado 
 

Unidade 01 

Gestão da Frota Municipal A Veículos e equipamentos 
mantidos 

Percentual 100% 

Manutenção do Cemitério Municipal A Cemitério mantido 
 

Unidade 01 
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Programa: Administração de Receitas   N º 0003 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Manutenção da Administração Tributária A Administração tributária 
mantida 

Unidade 01 

Promoção da Execução Fiscal 

 
A Processos analisados Percentual 100% 

 

Programa: Operações Especiais  N º 0004 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Pagamentos de Débitos Judiciais de Pequeno Porte A Débitos pagos 
 

Percentual 100% 

Dívida Interna A Dívida paga 
 

Percentual 100% 

Precatórios Judiciais A Dívida paga 
 

Percentual 100% 

 

Programa: Gestão Política de Ação do Desenvolvimento Econômico  N º 0005 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Fomento e Gestão de Ação para o Desenvolvimento do Município A Atividade implantada Unidade 01 
 

 

Programa: Gestão do Ensino Fundamental  N º 0006 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Manutenção da Unidade A Secretaria mantida Unidade 01 

Manutenção de Veículos e outros Equipamentos Automotores 
 

A Veículos mantidos Percentual 100% 

Manutenção do Ensino Fundamental 
 

A Ensino mantido Percentual 100% 

Programa Dinheiro Direto na Escola  
 

A Programa mantido Percentual 100% 

Merenda Escolar Ensino Fundamental 
 

A Programa mantido Percentual 100% 

Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos 
 

A Programa mantido Percentual 100% 

Apoio ao Transporte Escolar 

 
A Programa mantido Percentual 100% 

Manutenção das Unidades Escolares 

 
A Escolas mantidas Percentual 100% 

Gestão do Magistério do Ensino Fundamental 
 

A Profissionais remunerados Percentual 100% 

Apoio ao Ensino Fundamental 
 

A Serviços mantidos Percentual 100% 

Gestão do Magistério Jovens e Adultos 

 
A Profissionais remunerados Percentual 100% 

Gestão do Magistério Educação Especial 

 
A Profissionais remunerados Percentual 100% 

Gestão de Apoio do Magistério do Ensino Fundamental 
 

A Profissionais remunerados Percentual 100% 
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Programa: Gestão do Ensino Infantil  N º 0007 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Manutenção das Unidades Escolares 
 

A Educação mantida Percentual 100% 

Manutenção do Ensino Infantil A Educação mantida Percentual 100% 
 

Merenda Escolar Creche 
 

A Refeições servidas Percentual 100% 

Merenda Escolar Pré - Escolar 
 

A Refeição servida Percentual 100 % 

Apoio ao Transporte Escolar  
 

A Programa mantido Percentual 100 % 

Gestão do Magistério do Ensino Infantil - Creche A Profissionais remunerados Percentual 100% 
 

Gestão do Magistério do Ensino Infantil – Pré - Escolar A Profissionais remunerados Percentual 100% 
 

Gestão de Apoio do Magistério do Ensino Infantil 
 

A Profissionais remunerados Percentual 100% 

Apoio ao Ensino Infantil  A Serviços mantidos Percentual 100% 

 

Programa: Gestão de Infraestrutura  N º 0008 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Gestão da Frota Municipal A Frota Adquirida/Mantida  Percentual 100% 
 

Manutenção e Conservação de Rede de Iluminação Pública A Manutenção  Percentual 100% 
 

Manutenção de Infraestrutura dos logradouros e Áreas Públicas 
 

A Logradouros mantidos Percentual 60% 

Construção e extensão de Rede de Esgotamento Sanitário  P Redes construídas Percentual 40% 
 

Saneamento Básico 
 

A Redes recuperadas Percentual 80% 

Manutenção, coleta, transporte e destinação final de Resíduos Sólidos 
Urbanos e domiciliares 

A Resíduos coletados Percentual 100% 

Contenção de encostas, enchentes e áreas de risco 
 

P Áreas recuperadas Percentual 100% 

Ações Preventivas e Imediatas em Calamidades Públicas e emergenciais 
 

P Ações imediatas Percentual 100% 

 

Programa: Fomento ao Turismo  N º 0009 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Promoção Turística 
 

A Turismo fomentado Percentual 80% 

Apoio Financeiro a Entidades de Utilidade Pública 
 

A Apoio financeiro concedido Unidade 03 

Realização de Outros Eventos e Festas comemorativas 
 

A Eventos e Festas realizados Percentual 100% 

Realização da Festa do Tomate 
 

A Evento realizado Unidade 01 

Realização do Carnaval 
 

A Evento realizado Unidade 01 

Realização da Festa do Doce 
 

A Evento realizado Unidade 01 

Realização da Exposição de Orquídeas e Bromélias 
 

A Evento realizado Unidade  01 
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Programa: Gestão da Saúde  N º 0010 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Manutenção da Unidade  A Unidade mantida Unidade               01 
 

Gestão da Frota Municipal A Veículo mantido Unidade               31 
 

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde A Conselho mantido Unidade               01 
 

 

Programa: Assistência Hospitalar e Ambulatorial  N º 0011 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Consorcio Intermunicipal de Saúde  A Consórcio firmado Unidade 01 
 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC A Pessoas atendidas Percentual 100% 
 

Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial A Pessoas atendidas Percentual 100% 
 

Apoio ao Hospital de Miguel Pereira A                  Apoio realizado Unidade 01 
 

Programa Nacional de Melhoria do acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica - PMAQ 

A                Pessoas a atender Percentual 100% 

 

Programa: Atenção Básica de Saúde  N º 0012 
 Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Manutenção dos Serviços de Estratégia da Saúde da Família – ESF 
 

A Pessoas a atendidas Percentual 100% 

Manutenção dos Serviços de Agentes Comunitários – PACS A Pessoas a atendidas Percentual 100% 

Piso de Atenção Básica - PAB A 
 

Pessoas a atender Percentual 100% 

Atenção à Saúde Bucal - PSB A 
 

Pessoas a atender Percentual 100% 

Cofinanciamento da Atenção Básica A Pessoas a atendidas Percentual 100% 

Programa Saúde na Escola/ A Serviços estruturados Percentual 100% 

Ações de Vigilância e Promoção da Saúde – PFVPS 
 

A Serviço estruturado Percentual 100% 

Programa Qualifar  A Atividades integradas e  
aprimoradas 

Percentual 100% 
 

Farmácia Básica - PFB A Pessoas atendidas Percentual 100% 
 

 

Programa: Atenção a Criança e ao Adolescente  N º 0013 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 
12 meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Assistência à Criança e Adolescente  
 

A Crianças e adolescentes atendidos Percentual 100% 

 

Programa: Proteção Social Especial  N º 0014 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Atendimento Especializado a Munícipes em Situações de Violação de 
Direitos  

A Crianças atendidas Percentual 100% 

Medidas Sócio Educativa 
 

A Indivíduos/famílias atendidas Percentual 70% 
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Programa: Desenvolvimento Social Geral  N º 0015 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Assistência Social Geral 
 

A População atendida Percentual 100% 

Apoio ao Controle Social 

 
A Controle social apoiado Percentual 100% 

Manutenção e Operacionalização das Atividades do Conselho Tutelar 

 
A Conselho tutelar mantido Unidade 01 

 

Programa: Proteção Social Básica  N º 0016 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Atendimento ao Munícipe em situação de vulnerabilidade Social 
 

A Crianças atendidas Percentual 100% 

 

Programa: Atenção ao Dependente Químico  N º 0017 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Manutenção do PRODEQ 
 

A PRODEQ mantido Unidade 01 

Celebrar Convênios com Abrigos e Centros de Terapia Ocupacional para 
Atendimento aos Dependentes 

A Convênios celebrados Unidades 01 

 

Programa: Apoio Habitacional  N º 0018 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Apoio Habitacional 
 

A Índice de atendimento Percentual 60% 

 

Programa: Fomento Agrícola  N º 0019 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Apoio a Agricultura 
 

A Agricultura apoiada Percentual 60% 

Aquisição de Equipamentos e Veículos 
 

P Veículos / Equipamentos 
adquiridos 

Unidade 03 

Apoio à EMATER 
 

A Contribuição concedida Unidade 01 

 

Programa: Fomento à Pecuária  N º 0020 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Apoio a Pecuária 
 

A Pecuária apoiada Percentual 60% 

Aquisição de Equipamentos e ou veículos 
 

 Veículos / Equipamentos 
              adquiridos 

Unidade                  02 

 

Programa: Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar  N º 0021 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Feira Livre Municipal 
 

A Feira Livre implementada Unidade 01 

Vale Feira A Vale distribuído Percentual 100% 
 

 

Programa: Segurança Pública   N º 0022 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Segurança e Ordenamento Municipal 
 

A Segurança e ordem Percentual 100% 

 

Programa: Defesa Civil  N º 0023 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Ações de Defesa Civil 
 

A               Ações realizadas Percentual               100 % 
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Programa: Gestão do Meio Ambiente  N º 0024 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Gerenciamento da Coleta Seletiva 
 

A Ações realizadas Percentual 70% 

Ações de Desenvolvimento Urbano Sustentável 
 

A Ações realizadas Percentual 70% 

Ações de Controle e Educação Ambientais 
 

A Ações realizadas Percentual 50% 

Gerenciamento de Áreas Protegidas 
 

A Gerenciamento realizado Percentual 50% 

Ações do Meio Ambiente 
 

A Ações realizadas Percentual 50% 

 

Programa: Atenção aos  Direitos da Pessoa Idosa  N º 0025 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Construção de Centro de Convivência para idosos 
 

P Centro construído Unidade 01 

Desenvolvimento de Atividades para o Idoso  
 

A Idosos assistidos Percentual 100 % 

 

Programa: Apoio ao Esporte Amador  N º 0026 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Jogos Esportivos 
 

A Evento realizado Unidade 02 

Manutenção das Unidades Esportivas 
 

A Unidades mantidas Percentual              100% 

 

Programa: Fomento a  Cultura  N º 0027 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Programação Cultural 
 

A Realização de eventos diversos Unidade 12 

Manutenção do Centro Cultural 
 

A Centro cultural mantido Unidade 01 

 

Programa: Gestão Administrativa da Previdência Municipal  N º 0028 
Descrição da Ação ou Projeto a ser executado durante o período de 12 
meses: 

Tipo P/A Produto Unidade de Medida Meta (s) Física (s) 

Pagamento de Inativos, Pensionistas, outros benefícios previdenciários. A Pessoas asseguradas Percentual  100% 
 

Reserva de RPPS 

 
A Aplicações Financeiras Percentual  100% 

Manutenção e Operacionalização da Unidade Administrativa 

 
A Unidade mantida Unidade 01 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS 
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 
2019 

 

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) 

 

 
 
 
 
 
 
 
(R$) 

 

 
Tributo 

 

Modalidade SETOR / PROGRAMA / 
BENEFICIÁRIO 

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA  
COMPENSAÇÃO 

2019 2020 2021 

Divida Ativa Municipal Anistia de Multas 
e Juros de Mora 
da Divida A 

Contribuinte em Geral 600.000,00 635.700,00 673.500,00 Incentivo ao recebimento do principal da divida 

ITBI - Dependerá de Lei 
Específica 

Isenção Regularização Fundiária/ Programa 
Habitacional de Interesse Social 

50.000,00 52.900,00 56.000,00 Considerada na estimativa da receita da LOA, 
conforme  inciso I do Art 14 da LRF 

IPTU - Incentivo as 
Atividades Culturais conf.Lei 
131/1991 

Remissão Atividades Culturais/População 
Municipal 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 Considerada na estimativa da receita da LOA, 
conforme  inciso I do Art 14 da LRF 

TOTAL 680.000,00 718.600,00 759.500,00  
 

Notas: 

Arrecadado Orçado 
     2015 2016 2017 2018 
      R$  2.123.922,14   R$      2.287.499,61   R$  2.473.078,13   R$                                        2.715.590,00  
      R$     487.408,83   R$         424.318,57   R$     448.877,21   R$                                           278.262,00  
     

         2019 2020 2021 

Previsto Renuncia Orçado Previsto Renuncia Orçado previsto renuncia orçado 

 R$  2.887.214,00   R$         630.000,00   R$  2.257.214,00   R$                                        3.069.686,00   R$  665.700,00   R$  2.403.986,00   R$  3.263.690,00   R$  703.500,00   R$  2.560.190,00  

 R$     297.249,00   R$           50.000,00   R$     247.249,00   R$                                           316.989,79   R$    52.900,00   R$     264.089,79   R$     320.236,50   R$    56.000,00   R$     264.236,50  

 R$  3.184.463,00   R$         680.000,00   R$  2.504.463,00   R$                                        3.386.675,79   R$  718.600,00   R$  2.668.075,79   R$  3.583.926,50   R$  759.500,00   R$  2.824.426,50  
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