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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAí

LI'I N" 656t2019 Caracarai (RR),01 de Julho de 2019.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do

Município de Caracaraí/RR, para o exercício de 2020

e dá outras providências.

O povo do Município cle Caracaraí, através de seus representantes

Câmara Municipal, aprovoll, e eu, Prefeita Municipal, em seu nome, sanciono a presente lei:

CAPÍTULO I
,,

DAS DTSPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. l' Em cumprimento ao disposto

Complementar no 101, de 04 de maio

estabelece as diretrizes orçamentárias do

orientações para:

no afi. 165, § 2o, da Constituição Federal. na Lei

cle 2000 e na Lei Orgânica do Município, esta lei

MLrnicípio para o exercício de 2020, compreendendo

I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II - a estrutura e organrzaçáo clos orçamentos;

III - as diretrizes para a elaboração e execLrção dos orçamentos clo Município e suas

alterações:

IV - as disposições relativas à dívida púrblica municipal;

V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encaÍgos sociais;

vI - disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

VII - as disposições gerais.

Art.Zu A Lei Orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da

despesa face à Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal e atenderá a um

processo de planej amento permanente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Art. 3o A Lei orçamentária poder.á conter autorização para abertura de créditos

suplementarcs e contlatação de operações de crédito' ainda que por antecipação da receita' em

conformidade com o art. 16T,incisos v. u e vll, da constituição Federal' com a Lei Federal

no 4,320164 e com a Lei Complementar no 101/00. f,tcando clesde já autorizadas aS

suplementações previstas nesta Lei'

§ 1" As suplementações para atender insuficiências de dotações com as funções de

Assistência Social, Educação e saúde, mediante anulação de dotações consignadas nas

mesmas. não tàrão parte da totalização para verificação do têto autorizaclo na Lei do

Orçamento, até o limite do valor orçado para as respectivas funções'

§ 2o Não serão computados np total rzaçáo para verificação do teto aÚorizado na Lei

doorçamento,oscréditossuplementarespalaatenderinsuficiênciascledotaçõesdePessoale

Encargos Sociais, quando os recursos Í-orem oriundos da anulação de dotações consignadas no

mesmo grupo. irte o limite dos valores orçados para o grupo'

§3.Assuplementaçõespalaatenderaopagamentodedespesasdecorrentesde
Amortização da Dívida e Jtrros e Encargos da Dívida' mecliante a utilização de recursos de

anulações de dotações, não farão parte da totalização para verificação do teto autorizado na Lei

clo c)rçamento, até o limite dos valores orçados para os respectivos grupos'

§ 4,, Não serão considerados na totalização para verificação do teto autorizado na Lei

do orçamento as suplementações entre subelementos de desdobramento da mesma despesa e

remanejamento entre fontes de recursos, até o limite dos valores orçados para a respectiva

fbnte. dentro da tnesma dr:tação'

§ 5" Nos casc,s de transposição cle fonte de recursos' fica o Poder Execr-ttivo Municipal

autorizadoaalterarovalore/ouacrescentarfontesderecursosdentrodamesmadotação

orçamentáriavigentepalaoexercíciofinanceirode2020'atravesdedecreto'quandotaisfontes

não estiverem sido previstas ou o sell valor se tornar insuÍiciente na Lei orçamentária Anr-ral'

ateolimitedosvaioresoriginalmenteorçadosparaarespectivadotação.
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ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAí

§ 6' suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de

recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso il, do § 1o, e nos s§ 3o e 4o. do

art. 43. da Lei n" 4.320164, ate o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos

celebrados;

§ 7" abrir créditos adicionais suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos

reestruturados. em conformidade com o previsto no Inciso III, c1o § 1. do aú.43, da Lei no

4.320164, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias clos respectivos órgãos.

§ tl' incorporação de superávit e/ou saldo financeiro apurado em balanço patrimonial do

exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fbnte de recurso;

Art. 4o O Poder Executivo disponibilizarâ ao Pocler Legislativo , ate 31 de julho, os estudos e as

estimativas da receita do exercício de 2019, inclusive da Receita Corrente Líquida, para fins de

elaboração cla proposta orçamentááa do Legislativo relativa a 2020 conforme art. 12, §3", da

Lei de Responsabilidade Fisoal.

Art. 5' O Pocler Legislativo encaminhará ao Poder Executivo seu plane.jamento orçamentário e

sua proposta orçamentária nos seguintes prazos:

a) planejamento orçamentário, contendo os valores anuais por programas, projeto/atividade, até

30 de agosto de 201c),parafins de consolidação do Plano Plurianual 201812021.

b) proposta orçamentária até 15 de setembro de 2019, para fins de consolidação do projeto de

Lei Orçamentária de 2020.

Parágrafo Único. A proposta orçamentária clo Poder Legislativo, encaminhada nos termos

deste artigo" deverá estar em consonância com o art.29-A cla Constituição Fecleral.

CAPÍTULO il
DAS M[],TAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUNUCA MUNICIPAL

Art. 6o As metas e prioridades da Administração PÍrblica Municipal para o exercício

de 2020, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal. as ações

relativas aos programas sociais existentes, as despesas e ações relativas a convênios firmados, e

as de Íuncionamento regular das Secretarias do Município, terão prioridade na alocação dos
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