
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORB0REMA

Gabinete da Prefeita

LHI MUNICIPAL N° 349 /2021.

ESTABELHCH       A S       DIRE TRIZE S
0RCAME NTARIA S          PARA          0
EXERcicIO FINANCEIRO DE 2022 E
DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

A       PREFEITA       CONSTITUCIONAL       DO       MUNIcipIO       DE
BORBOREMA,   ESTADO   DA   PARAiBA,   no   uso   das   atribuig6es   que   lhe   sao
conferidas pela CF,   em consonancia com a  LRF,  Lei Complementar n°  101/2000 e
ainda com  a  Lei  Organica  Municipal,  faz saber que a  Camara  Municipal  aprovou  e
ela sanciona a presente Lei:

DISPOSIC6ES PRELIMINARES

Art.  1°  -  Ficam  estabelecidas  as  Diretrizes  Ongamentarias
para  o  exercicio  de  2022,  de  conformidade  com  o  que  determina  o  Art.   165,
Pafagrafo 2°,  da Constituigao Federal,  Lei Organica do  Municfpio,  combinado como
Art.  4°  da  Lei  Complementar  n°   101   de  04  de  maio  de  2000,   orientagao  para
elaboragao   da   proposta   ongamentaria   para   o   exercicio   de   2022,   incluindo   as
despesas  de  capital,  alterag6es  na  legislagao  tributaria,  equilibrio  entre  receita  e
despesas, crit6rios para a transfefencia de recursos a entidades publicas e privadas,
a seguir:

I -Anexos de Metas Fiscais para o exercfcio de 2022

As  disposig6es  relativas  a  organizagao  e  estrutura
do Ongamento Municipal;
Da   estrutura   do   Ongamento   na   classificagao   da
receita e despesa;
As disposig6es relativas a receita geral do municipio;
As    disposie6es    relativas    a    despesa    geral    do
municipio;
As     diretrizes     especfficas     do     ongamento     da
seguridade social;
As  disposig6es  relativas  as  despesas  do  municipio
com pessoal e encargos sociais;
Fixagao das despesas de Capital;
Das Transferencias e Subveng6es;
Das    Transfefencias    a    lnstituig6es    Ptlblicas    e
Privadas
Das disposig6es relativas as alterag6es tributarias do
Municipio.
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As disposig6es relativas a divida pl]blica municipal;
Da Amortizagao e do service da Divida Fundada
lnterna
Das disposig6es finais.

CAPITULO I

DAS IVIETAS E RISCOS FISCAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Art.  20  -  Em  cumprimento ao estabelecido  no artigo 4°  da  Lei
Complementar  n°  101  de  04  de  maio  de  2000,  as  metas  e  prioridades  fiscais  de
receitas,  despesas,  resultado primario,  nominal e montante da d!'vida pdblica para a
exercicio  de  2022,  estao  identificados  nos  Demonstrativos  I  a  Vlll  desta  Lei,  em
conformidade com a Portaria n° 633, de 30 de agosto de 2006-STN.

Art.  3° - A Lei  Orpementaria Anual  abrangefa as  Entidades da
Administragao  Direta  e  lndireta,  constituidas  que  recebem  recursos  do  Oreamento
Fiscal e da Seguridade Social.

EVOLUcfio DO PATRIM6NIO LiQUIDO

Art. 4° -Em obediencia ao § 2°,  inciso  Ill,  do Art.  4° da  LRF,  o
Demonstrativo  lv -  Evolugao  do  Patrim6nio  Liquido,  deve traduzir as  varia?6es do
Patrim6nio de cada Ente do Municipio e sua Consolidaeao.

ORIGEM E APLICACAO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENACAO
DE ATIVOS

Art.  5°  -  0  §  2°,  inciso  Ill,  do  Art.  4°  da  LRF,  que  trata  da
evolugao do Patrim6nio Liquido, estabelece tambem, que os recursos obtidos com a
alienagao de  ativos  que  integram  o  referido  patrim6nio,  devem  ser reaplicados  em
despesas de capital,  salvo se destinada  por Lei aos  regimes de  previdencia social,
geral ou pfoprio dos servidores ptlblicos.

CApiTULO 11

AS DISPOSIC6ES RELATIVAS A ORGANIZACAO E ESTRUTURA DO
ORCAMENTO MUNICIPAL

DO EQUILIBRIO

Art. 6° - Na elaboraeao da proposta ongamentaria do Municipio
paraoexerc,c,ode2o22obedeceraaformademocrat,caepart,c,pat,vadi
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tamb6m   devera    priorizar   a   efetivagao   do   estabelecido   no    Plano    Plurianual,
assegurado  o  equilibrio,  na  forma  da  LC  n°   101/2000,  nao  podendo  o  valor  das
despesas fixadas serem superiores as das receitas previstas.

DO PROJETO DE LEI

Art.  7° - 0 orcamento para o exercicio de 2022  abrangera os
Poderes  Legislativo,  Executivo,  Fundag6es,  Fundos,  Empresas  Pdblicas e outras e
outras que recebam recursos do tesouro e da Seguridade Social e sera estruturado
em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da
Administragao Municipal.

Art.  8°  -  0  Projeto  de  Lei  Oreamentaria  para  o  exercicio  de
2022  evidenciara  as  Receitas  e  Despesas  de  cada  uma  das  Unidades  Gestoras,
especificando aqueles vinculadas a Fundos, Autarquias e aos Orcamentos Fiscais e
da Seguridade Social desdobrada as despesas por fungao,  sub-fungao,  programas,
projetos,  atividades ou  operagao especial,  e,  quanta a  sua  natureza,  por categoria
econ6mica.  Grupo  de  natureza  de  despesa  e  modalidade  de  aplicagao,  tudo  em
conformidade   com   as   Portarias   SOF/STN   42/1999   e   163/2001    e   alterag6es
posteriores,   a  qual  devefa  estar  anexada  os  Anexos  exigidos  nas  portarias  da
Secretaria do Tesouro Nacional -STN.

I    -    Programa,    o    instrumento    de    organizagao    da    a?ao
governamental    visando    a    concretizagao    dos    objetivos    pretendidos,     sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

11 -Atividade,  urn instrumento de programa9ao para alcangar o
objetivo de urn programa, envolvendo urn conjunto de operag6es que se realizam de
modo continuo e permanente, da quais resulta urn produto necessario a manutengao
da a?ao de governo;

Ill  -  Projeto,  urn  instrumento de  programagao  para alcangar o
objetivo  de  urn   programa,   envolvendo  urn  conjunto  de  operag6es,   limitadas  no
tempo,    das   quais   resulta    urn    produto   que   concorre    para   a    expansao   ou
aperfeigoamento da agao de governo;

IV - Operagao Especial, as despesas que nao contribuem para
a  manutengao  das  ag6es  de  governo,  das  quais  nao  resulta  urn  produto,  e  nao
geram contraprestagao direta sob a forma de bens ou servigos.

§  1° - Cada  programa  identificafa  as ac6es  necessarias  para
atingir os seus objetivos,  sob a forma de atividades,  projetos e operag6es especiais,
especificando os respectivos valores e metas, bern como as unidades ongamentarias
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responsaveis pela realizacao da a?ao.

§ 2° -Cada atividade, projeto e opera?ao especial identificara a
fungao  e  a  subfuneao  as  quais  se  vinculam,  na  forma  do  anexo  que  integra  a
Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999,  do Ministerio do Or?amento.

§  3® - As  categorias  de  programacao  de  que  trata  esta  Lei,
serao   identificadas   no   projeto   de   Lei   Orpementaria   por   programas,   atividades,
projetos ou operag6es especiais.

§  4°  -  Os  recursos  estimados  na   Lei  Ongamentaria  para  o
exercicio de 2022 serao destinados,  preferencialmente,  para as prioridades e metas
estabelecidas nos anexos do Plano Plurianual  nao se constituido,  todavia,  em limite
a programaeao das despesas.

Art.   9°   -   Os   orpementos   fiscais   e   da   seguridade   social
compreenderao a programagao dos 6rgaos do  Municipio,  suas aiitarquias e fundos
especiais.

Art.10 -0 Projeto de Lei do Orcamento Anual para o exercicio
de  2022  sera  encaminhado  ao  Poder  Legislativo,  elaborado  de  forma  compativel
com a Lei Complementar n,101/2000,  com a Lei n° 4.320, de  17 de mango de 1964,
com as disposi?6es da Constituieao do Estado da Paraiba, com o Plano Plurianual e
de conformidade  com  o  estabelecido  na  Lei  Organica  do  Municipio e  no  artigo 22,
seus incisos e paragrafo dnico e sera composto de:

I.           Mensagem    contendo     uma    analise    da    conjuntura
econ6mica    e    as    implicag6es     sobre    a     proposta
orgamentaria;

11.          Projeto de Lei ongamentaria anual, constituida de texto e
demonstrag6es;

Ill.        Consolidacao do Quadro orcamentario;
lv.        Discriminando a receita e despesa;
V.         Integrarao a consolidagao dos quadros ongamentarios a

que   se   refere   a   inciso   111   deste   artigo,   incluindo   os
complementos  referenciados  no  art.  22,  inciso  111,  IV,  e
paragrafo dnico da Lei 4.320/64.

VI.        Na Lei ongamentaria, a receita prevista e despesa fixada
deverao obedecer a classificagao constante dos anexos
3 e 4 da Lei 4.320, de  17 de margo de  1964;

VII.      A Lei orgamentaria anual devefa destacar as dotag6es
do orpemento fiscal e da seguridade social isolada e
conjuntamente, identificando a fontes de recursos;

Vlll.     A  Lei  Orgamentaria  Anual  contera  dotagao  a  titulo  de

:--:_
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Reserva   de   Contingencia,   constituida   exclusivamente
com  recursos do ongamento fiscal,  nao  inferior a  1%  da
Receita  Corrente  Liquida  prevista  para  o  exercicio  de
2022      destinado      ao      atendimento      de      passivos
contingentes     e     outros     riscos     e     eventos     fiscais
imprevistos;

lx.        Da     aplicagao     dos     recursos     na     manutengao     e
desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e
71   da  Lei  Federal  n°  9.394/96,   por  6rgao,  detalhando
fontes e valores por programas de trabalho e grupos de
despesa,  (art.  212 da Constituieao  Federal e art.  60 dos
ADCT);

X.         Da   aplicaeao   dos   recursos   referentes   ao   Fundo   de
Manutengao  e  Desenvolvimento  da  Educagao  Basica  e
de   Valorizagao    dos    Profissionais    da    Educagao    -
FUNDEB,  na  forma  da  legislaeao  que  disp6e  sobre  o
assunto  e  alteragao  nos  termos  da  Lei  14.113/2020  de
25 de dezembro de 2020;

Xl.        Do  quadro  geral  da  receita  dos  orgamentos  fiscal  e  da
seguridade social,  isolada e conjuntamente,  por rubrica e
segundo a origem dos recursos;

Xll.       Da  discrigao  sucinta,  para  cada  unidade  administrativa,
de    suas    principais    finalidades    com    a    respectiva
legislagao;

XIll.     Da  aplica9ao  dos  recursos  de  que  tratam  a   Emenda
Constitucional n° 25;

XIV.     Da    receita   corrente    liquida   com    base    no    art.    1°,
paragrafo    1°,    inciso    lv    da    Lei    Complementar    n°
101/2000;

XV.      Da aplicagao dos  recursos  reservados a  Sadde de  que
tratam   a   Emenda   Constitucional   n°   29   de   2000,   no
minimo   15%   de   sua   receita   resultante   de   impostos,
inclusive as transferencias, em ag6es e servigos pdblicos
de sadde;

XVI.     Recursos  destinados  a  promogao  de  ag6es  voltadas  a
Sadde,   Agricultura,   Assistencia   Social,   da   crianga   e
adolescente  de  forma   a   garantir  o   cumprimento  dos
programas    especificos    que    visem    a    melhoria    de
qualidade da populagao do municipio e aprovados pelos
seus respectivos conselhos.

§   1°   -   Nao   sendo   sancionada   e   publicada   a    Lei
Orpementaria  Anual  ate  31   de  dezembro  do  ano  em  curso,  o  0rpemento  e  as
dotag6es previstas relativas as atividades ou projetos pertinentes as metas prevista

c.---`
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em Lei podera ser executado, como proposto, a razao de uns doze avos por mss.

§   2°   -   Ate   trinta   dias   ap6s   a   publicagao   da   Lei
orcamentaria   anual,   a   Prefeita   Municipal   divulgara   o   Cronograma   Mensal   de
Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadaeao para o exercicio de 2022.

§  3®  -  Ocorrendo  frustragao  das  metas  bimestrais  de
arrecadagao,  ou seja,  receita arrecadada ate o bimestre inferior a previsao,  atos do
Poder  Executivo  e  da   Mesa  da  Camara   Municipal  determinarao  a   limitagao  de
empenho observando-se que:

a) A  limitaeao  de  empenho  ou,   simplesmente,   limitaeao  de
despesa   devefa   ser   no   montante   equivalente   ao   da
diferenpe  entre  a  receita  arrecadada  e  a  prevista  ate  o
bimestre;

b)  Cabers ao Poder Executivo limitar suas despesas em valor
igual   ao   produto  da   multiplicagao  do   percentual   de   sua
participaeao determinado no ongamento, excluida a Reserva
de   Conting6ncia,   pelo   montante  determinado   de   acordo
com a alinea "a" acima;

c)  Cabers a Camara Municipal limitar suas despesas em valor
igual   ao   produto  da   multiplicaeao  do   percentual   de  sua
participagao,   pelo  montante  determinado  de  acordo  com
alinea "a" acima.

d)  As  despesas  com  pessoal  e  encargos,  bern  como  para  o
pagamento  do  principal  e  encargos  da  divida  nao  serao
objetos de limitacao.

CAPITULO Ill

DA CLASSIFICACAO DAS RECEITAS E DESPESAS

Art.11  -0 Orcamento municipal compreendera as  Receitas e
Despesas  da  Administragao  Direta  de  modo  a  evidenciar  a  politica  e  programas
estabelecidos  na  sua  elaboragao os  principios da  anualidade,  unidade,  equilibrio e
exclusividade.

§   1°   -   Os   serviaps   municipais   remunerados,   inclusive   as
atividades de  execueao  de obras  pdblicas,  dos quais  possa  surgir valoriza
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im6veis,  cujos custos sefao recuperados pela contribuigao de melhoria,  buscando o
equilibrio  na  gestao  financeira,  atraves  de  eficiencia  dos  recursos  que  lhe  foram
consignados.

§   2°   -   Compreendefa   o   Orpemento   do    Munici'pio   coma
decorfencia dos principios mencionados no caput do presente artigo.

CApiTULO IV

AS DISPOSIC6ES RELATIVAS A RECEITA GERAL DO MUNICIPIO

Art.12 -A execugao da receita obedecera as disposi§6es das
Seg6es  I  e  11  do  capitulo  Ill,  arts.11   a  14  e  demais  disposig6es  da  LC  101/2000,
assim   coma   a   Portaria   326   STN,   considerado   o   desempenho   econ6mico   do
Municipio assim classificadas em Receitas Corrente e Receita de Capital.

Art.  13 -As transferencias Federais e Estaduais serao incluidas
na  receita  com  base  em  informag6es  pelos  setores  competentes  de
cada esfera administrativa de Governo.

Art.    14   -   Constituem   as   Receitas   do   Municipio   aquelas
provenientes:

I,           Dos tributos de sua competencia;
11.          De  atividade  econ6mica,  por  conveniencia  possa  a  vir

executar;
Ill.         De      transferencia       por      forga       de       mandamento

constitucional  ou  de convenios firmamos com  entidades
Governamentais, privadas e nacionais;

IV.        De emprestimo financiamentos com  prazo superior a  12
meses,   autorizados   por   Lei   especifica,   vinculadas   a
obras e servigos pdblicos;

V.         De  empfestimos  tornados  por  Antecipacao  da  Receita
dentro do limite estabelecido na Legislagao vigente.

Art.   15   -  Na  elaboragao  da   proposta   Orgamentaria   para  o
exercicio  de  2022,  serao  levados  em  consideragao,   para  efeito  da  previsao  da
receita, os seguintes fatores:

I - Efeito decorrentes de alterae6es na legislagao;

11 -Variag6es de indices de pregos; e&
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111-Crescimento econ6mico;

lv - indice inflacionario

§  1° -A reestimativa de receita  por parte do  Poder Legislativo
s6 sera  permitida  se  comprovado erro ou  omissao  de  ordem  t6cnica  ou  legal,  nos
termos do Paragrafo Primeiro, do art.12 da LC n.101/2000.

Art.16 -As transferencias Federais e Estaduais decorrentes de
Convenios  incluir-se-5o  na  estimativa  da  receita  de  conformidade  com  os  valores
dos projetos ja aprovados ou em fase de exame pelo 6rgao competente.

Art.   17   -  0   municipio  fica  obrigado  a   arrecadar  todos   os
impostos de sua competencia, inclusive o de contribuigao de melhorias.

Art.  18  -0  montante  da  receita  resultante  de  operag6es  de
credito estimado no orpemento ficafa limitado ao valor global das despesas fixadas,
obedecendo a Resolugao n° 78 de 01/07/98 e alterag6es atraves das Resolug6es 19
de 16/06/99 e 22 de 25/06/99 do Senado Federal.

CAPITULO V

AS DISPOSIC6ES RELATIVAS A DESPESA GERAL DO MUNICIPIO

Art.  19  -  0  Orcamento  mantefa  a  igualdade  entre  a  receita  e
despesa,  vetada  a  aprovaeao  de  propostas  deficitarias,  ressalvada  a  hip6tese  de
estimativa de operag6es de creditos legalmente autorizadas, discriminadas a seguir.

§ 1° - No Projeto de Lei do Orpemento contera a discriminagao da despesa far-se-a
por  categoria  de  programaeao,  indicando-se,  pelo  menos,  para  cada  urn,  no  seu
nivel, a natureza da despesa, observando a seguinte classificaeao

I - CATEGORIA ECONOMICA
11 -GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA
Ill -ELEMENTO DE DESPESA

Art.  20 - As despesas relativas aos programas de assistencia
sefao fixadas atraves de dotagao especifica cuja discriminagao devefa identificar a
sua flnalidade.

§ ONICO -As doag6es e ajudas a pessoas fisicas a qualquer
titulo, inclusive em dinheiro dependerao de recursos ou declarae6es assinadas pelos

C,-i
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beneficiarios conforme o caso,  indicando o nome,  endereeo,  ntlmero de documento
e  a   sua  finalidade,   deverao  ser  processadas  de  acordo  com   a   Lei   Municipal
aprovada pela Camara Municipal.

Art. 21 -As despesas relativas a exercicios anteriores que nao
tenham  sido  processadas  na  epoca  pfopria  serao objetos de dotag6es especificas
observando os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.   22   -   A   cada   programa/subprograma   das   areas   de
Educagao, Sadde e Assistencia Social previsto no orgamento,  devera ser associado
urn   produto,   medido   segundo   unidades   nao   monetarias,   tendo   custo   unitario
estimado    igual    ao    total    das    dotag6es    previstas    no    orcamento    para    o
programa/subprogramas dividido pelo ndmero de unidade fiscal prevista.

§  1°  -  Por  unidades  fisicas  entenda-se  unidade  do  produto
esperado   pelo   emprego   de   recursos   pdblicos,    exemplo:    ndmero   de   alunos
matriculados,    ndmero    de    atendimentos    odontol6gicos;    ndmero    de    consultas
m6dicas; ndmero de familias assistidas, etc.

§ 2° - Ao final do exercicio,  o Gusto unitario tera sido o valor da
despesa  realizada  no  programa/subprograma  dividido  pelo  ndmero  de  unidades
efetivamente produzidas.

§ 3° -Ate 31  de janeiro de 2022, a Prefeita fa fa divulgar o custo
unitario previstof  o custo unitario realizado,  o Produto por programa/subprograma,  a
quantidade estimada e a quantidade realizada.

§ 4° -  Informar-se-a,  tambem,  o total  das despesas realizadas
pela administragao pdblica e total gastos na realizagao dos programas das areas,
de Sadde, Educagao e Assistencia Social.

Art.  23  -  0  Municipio  aplicafa  no  minimo  25%  (vinte  e  cinco
por  cento),  da  receita  resultante  de  impostos,  compreendendo  a  proveniente  de
transfetencias,  na  manutengao  e  desenvolvimento  do  ensino,  conforme  disp6e  o
artigo 212 da Constituicao Federal de 1988.

Art.  24  -  A  despesa  com  resgate  de  dividas  previdenciarias
vencidas  e  resultantes  de  parcelamento  a  qualquer titulo  serao  objeto  de  dotagao
especifica.

Art.   25   -   A   proposta   ongamentaria   consignafa   dotag6es
destinadas  a  contribuig6es  ao  PASEP,   nunca  inferior  a  1%  (hum  por  cento)  da
Receita estimada.

e.-,--
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Art.      26      -A  previsao  das  Despesas  de  capital  para  o
exercicio de 2022  sera de  R$  3.580.000,00  (Tres  milh6es,  quinhentos e oitenta  nil
reais).

Art. 27 - Podera ser incluida dotagao destinada ao pagamento
de encargos com antecipagao da receita, prevista no projeto de Lei Orcamentaria.

Art. 28 - Serao colocados no ongamento recursos provenientes
de contrapartida de convenios transferidos pela Uniao e/ou Estado, assegurados por
Lei.

CAPITULO Vl

DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS DO 0RCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 29 - 0 orgamento da Seguridade Social compreendera as
dotag6es  destinadas  a   atender  as  ag6es   nas  areas  de  satide,   previdencia   e
assistencia social, e contefa dentre outros com recursos provenientes de:

I,        Receitas  pr6prias  dos  6rgaos:  fundos  e  entidades  que
integram  exclusivamente  o  orgamento  de  que  trata  este
artigo;

11.        De recursos oriundos do tesouro municipal;
Ill.      De transfetencia da uniao e/ou Estado;
lv.     De convenios, contratos,  acordos e ajustes com 6rgaos e

entidades   que   integram   o   orcamento   da   seguridade
social;

V.      Outras receitas do Tesouro;
Pafagrafo     Unico     -    A     concessao     de     beneficios
previdenciarios aos segurados dos Poderes do Municipio,
seus   6rgaos   e   entidades   da   administraeao   direta   e
indireta,  sera consignada ao regime Geral de  Previdencia
(lNSS),  integrantes do ongamento da seguridade social.

Art.  30  -  As  despesas  com  pagamento  de  INSS,   FGTS  e
PASEP,   constafao   da   programacao   de   cada   6rgao   da   administragao   direta
descentralizada, em dotagao ongamentaria especificada.

CAPITULO Vll

AS DISPOSICOES RELATIVAS AS DESPESAS DO MUNIcipIO
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS eA
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Art.  31  -  Os  gastos  com  pessoal  no  exercicio  financeiro  de
2022  dos  Poderes  Executivo e  Legislativo observarao  as disposie6es contidas  nos
artigos 18 a 23, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 32 -Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites
estabelecidos  no  art.19  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  04  de  maio  de  2000,  a
adogao   das   medidas   de   que   tratam   os   paragrafos   3°   e   4°   do   art.    169   da
Constituicao   Federal   preservara   servidores   das   areas   de   sadde,   educaeao   e
assistencia social.

Art. 33 -0 Poder Executive publicara, ate 30 (trinta) dias, ap6s
o encerramento de cada semestre, relat6rio de Gestao Fiscal, explicitando, de forma
individualizada,  os  valores  de  cada  item  considerado  para  efeito  do  calculo  das
receitas  liquidas  e  das  despesas totais de  pessoal,  evidenciando  o  percentual  das
receitas comprometidas com pessoal.

§ 1° - Para efeito do calculo de que trata este artigo, entende-
se  como  despesas  de  pessoal,  o  somat6rio  dos  gastos  do  Municipio  com  ativos,
inativos e os pensionista,  relativos a mandato eletivos, cargos, fung6es ou emprego,
com quaisquer especies remunerat6rios, tais como vencimentos e vantagens fixas e
variaveis,   subsidios,   proventos  de   aposentadoria,   pens6es,   inclusive  adicionais,
gratificae6es,  horas extras e vantagens pessoais de quaiquer natureza,  bern como
encargos sociais e contribui§6es recolhidas a entidade de previdencia,  deverao ser
incluidas as despesas relativa a contratagao de pessoal por tempo determinado para
atender a  necessidade temporaria de excepcional  interesse  pdblico,  nos termos da
legislagao vigente.

§  2°  - A  despesa  total  com  pessoal,  para  o  atendimento  das
disposig6es  nos  artigos  19  e  20  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  04  de  maio  de
2000. sera apurado somando-se a realizada no mss em referencia com as dos onze
meses  imediatamente  anterior,  adotando-se o  regime  de competencia,  nao  podefa
exceder o percentual  de ate 60%  (sessenta  por cento)  da  receita  corrente  liquida,
sendo 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo .

§  3°  - Cabe ao  servigo de contabilidade fazer a apuragao dos
gastos referenciados nos §§ 1° e 2° deste arquivo.

Art.  34 - Para  atendimento  das  disposig6es  da  Lei  federal  n°
11.494/2007,  de 20.06.2007,  o Poder executivo podera conceder abono salarial aos
profissionais do  magist6rio,  assim como,  em decorrencia da  Emenda Constitucional
25, fica tambem autorizado ao pessoal ligado a Sadde.

Art. 35 -No exercicio de 2022, somente poderao ser admitidos

Ou



ESTAD0 DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

servidores se:

I.        Existir    pfevia    dotacao    orgamentaria,    suficiente    para
atender  as  projeg6es  de  despesas  com  pessoal  e  aos
acfescimos dela decorrentes;

11.       Aprovados  em   concurso   pdblico,   conforme  dispositivos
estabelecidos em lei;

Ill.      Existirem  cargos  a  preencher,   conforme  preposigao  de
alteragao  dos  quantitativos  do  Quadro   Permanente  de
Pessoal do Poder Executivo Municipal;

IV.     Se    ocorrer    necessidade    temporaria    de    excepcional
interesse pdblico, nos termos da Lei.

Art.   36   -  A   revisao   da   remuneragao   dos   servidores   e   o
subsidio,  de que trata o inciso X,  do art 37 da Constituigao Federal,  com a  redagao
dada  pela  Emenda Constitucional  19/98,  para o exercicio de 2022,  sera autorizada
por Lei especifica,  observada a  iniciativa de cada Poder,  sempre na mesma data e
sem  distineao de  indices,  obedecendo a  legislaeao vigente,  conceder reajuste aos
Agentes   Politicos   e   Secretarios,   Iimitando   ao   estabelecido   para   os   servidores
municipais.

CAPITULO Vlll

DAS TRANSFERECIAS E SUBVENC6ES

SEeAO I

Art.   37   -   As   transferencias   ao   Poder   Legislativo   serao
realizadas  pelo  Poder  Executivo  na  data  estabelecida  no  art.  168  da  Constituigao
Federal,   atraves   de   suprimento   de   fundos   de   conformidade   com   a   Emenda
Constitucional  n.  25  de  14  de  fevereiro  de  2000,  devendo  o  controle  interno  da
Camara Municipal, de acordo com o art. 74 da Constituigao Federal, encaminhar ate
a decimo dia  L]til  do mss  subseqdente o  balancete do  mss anterior,  para  efeito de
processamento consolidado.

CAPITULO IX

DAS TRANSFERENCIAS A INSTITUIC6ES P0BLICAS E PRIVADAS

Art.  38 -Podera ser incluida na  proposta Ongamentaria para
o  exercicio  de   2022,   bern  como  em   suas  alterag6es,   dotae6es   a  titulos  de
transfefenciasderecursosorgamentariosaentidadesprivadassemflnslucratlven
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nao pertencentes ou nao vinculados ao municipio, a titulo de subveng6es da LC n,
101/2000, de forma!izagao do instrumento de libera?ao de recursos e das regras do
art.116 da Lei n.  8.666/93 e alterag6es posteriores.

I  -  De  que  as  entidades  sejam  de  atendimento  direto  ao
ptlblico,    nas   areas   de   Assistencia   Social,   Sadde   ou   Educaeao   e   estejam
registradas no Conselho Municipal de Assistencia Social.

11 -De Lei especifica, autorizativa da subvengao;

Ill  - da  Prestagao de  Contas de  recursos  recebidos  no  mss
anterior,  que devera  ser encaminhada,  pela entidade  beneficiaria,  ate o dia 20 do
mss subsequente, ao setor Financeiro da Prefeitura, na conformidade do paragrafo
`ulnico  do  art.   70  de  Constituigao  Federal,   com  a  redaeao  dada  pela  Emenda

Constitucional  n°  19/98  e  das  disposig6es da  resolugao  n,  05/93  de  17/03/93,  do
Tribunal de Conta do Estado;

lv - Da comprovacao, por parte da instituigao, do seu regular
funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V   -   Da   apresentagao   dos   respectivos   documentos   de
constituicao da entidade, ate 31  de julho de 2021 ;

Vl -Nao se encontra em situagao de       lnadimplencia no que
se refere a Prestagao de Contas de subveng6es recebidas de 6rgaos pdblico de
qualquer esfera de governo.

§  Onico  -  Nao  constafa  na  proposta  Oreamentaria  para  o
exercicio de 2022,  dotag6es para as entidades que nao atendem ao disposto nos
incisos,I,111,  IV e V do presente artigo;

CAPITULO X

DAS DISPOSIC6ES RELATIVAS AS ALTERACOES
TRIBUTARIA DO MUNIcipIO

Art.    39   -    Ocorrendo    altera?ao    da    legisla?ao    tributaria,
posteriormente  ao encaminhamento  do  projeto de  lei  orgamentaria  anual  ao  Poder
Legislativo  Municipal,  que  impliquem,  acrescimo  em  arrecadaeao  a  estimativa  da
receita constante da referida  proposigao,  os recursos correspondentes deverao ser
objetos de cfedito adicional no decorrer do exercicio financeiro de 2022.

Art.   40   -   Na   estimativa   das   receitas   do   projeto   de   lei
ongamentaria anual poderao ser considerados o§ efeitos de altera?6es na legislaeao
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tributaria a que se refiram a:

I.         Revisao  e  atualizagao  do   lmposto   Predial   e  Territorial
Urbano,  buscando aumentar sua seletividade,  de forma a
obter   o   incremento   proporcional   na   arrecadagao   real
deste tributo;

11.       Modemiza?ao   no   sistema   de   lan?amento   do   imposto
sobre transmissao "inter vivos" e bens im6veis e de direito
a eles relativos "ITBI";

Ill.      Projeto     de     Lei     complementares     que    tramitem     no
Congresso    Nacional,    aprimorados    da    tributacao    de
competencia municipal;

IV.     Revisao  e  atualizagao  de  taxas  do  poder  de  policia  ou
pela    utilizagao    de    servigos    pdblicos    especificos    e
divisiveis;

V.      Revisao dos pregos pdblicos para adequa-Ios           aos
Principios   de   atuagao   do   municipio   com   carater   de
empresa,    perseguindo    a    obtengao    real    de    rendas
provenientes     dos     servigos     de     natureza     industrial,
comercial e civil.

§ 1° -Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econ6mico
e cultural do Municipio,  o Poder Executivo encaminhara projetos de lei de incentivos
ou  beneficios  de  natureza  tributaria,  cuja  rentlncia  de  receita  podefa  alcangar  os
montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, ja considerados no calculo do
resultado primario.

§  2°  -  A  parcela  de  receita  orpementaria  prevista  no  caput
deste artigo,  que decorrer de propostas de alterag6es na legislagao tributaria,  ainda
em tramitagao,  quando do envio do projeto de Lei Orpementaria Anual a Camara de
Vereadores  podefa  ser  identificada,  discriminando~se  as  despesas  cuja  execugao
ficafa condicionada a aprovagao das respectivas alterag6es legislativas.

CAPITULO XI
AS DISPOSIC6ES RELATIVAS A DivIDA P0BLICA MUNICIPAL

Secao I
Dos Precat6rios

Art.  41  - Sera consignado,  no ongamento  para o exercicio de
2022, dotagao especifica para o pagamento de despesas decorrentes de senten?as
judiciarias  e  de   precat6rios,   na  forma  da   legislaeao   pertinente,   observadas  as
disposig6es dos §§ 1° e 20 deste artigo.
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§  1°  -  Os  precat6rios  encaminhados  pela  Poder  Judiciario  a
Prefeitura   Municipal,    ate   1°   de   julho   de   2021,    sefao   incluidos   na   proposta
Orgamentaria  para  o  exercicio  de  2022,  conforme  determina  o  art.  100,  §  1  °,  da
Constituigao Federal.

§ 2° - 0 Sistema de Controle lnterno da  Prefeitura,  registrars e
identificafa os beneficiarios dos precat6rios,  seguindo a ordem cronol6gica de suas
exigencias, atrav6s dos servigos de contabilidade.

§   3°  -  Os  recursos  alocados   na   lei   orcamentaria,   com   a
destinaeao  prevista  no "caput" deste  artigo,  nao  poderao  ser  indicados como fonte
de   recursos  para  a  cobertura  de  cfeditos  adicionais  que  se  destinem   a  outra
finalidade.

§  4° -  Os  precat6rios judiciais,  obrigatoriamente  terao  de  ser
pagos durante a execugao da lei orgamentaria  mencionada no "caput" deste artigo,
caso  contrario,  os  mesmos  passarao  a  integrar a  divida  consolidada,  para  fins  de
aplicagao do limite, conforme determina o § 7°, do artigo 30, da Lei Complementar n°
101, de 04 de maio de 2000 -(LRF) Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPITULO XII

DA AMORTIZACAO E DO SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

Art.    42    -    0    Poder    executivo    devera    manter    registro
individualizado  da  Divida  Fundada  lnterna,   inclusive  decorrente  de  assuncao  de
d6bitos  para  com  6rgao  Previdenciarios,  no  Setor de  Contabilidade,  para  efeito de
acompanhamento.

Art.  43  -0  resgate  das`parcelas  da  divida,  bern  como  os
encargos, obedecera a disposieao da LC n° 101/2ooo.

CAPITULO XllI

DAs Dlsposie6Es FiNAls

Art.  44  -  0  projeto  de  Lei  Orgamentaria  podefa  incluir,   na
composi?ao  da  receita  total  do  Municipio,  recursos  provenientes  de opera?6es  de
cfedito,  respeitados os limites estabelecidos no artigo  167,  inciso  Ill da  Constituigao
Federal.

G;-i.
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§    ONICO    -    A    Lei    Ongamentaria    Anual    devefa    conter
demonstrativo  especificando,   por  operagao  de  cr6dito,   as   dotag6es  a   nivel   de
projetos e atividades financiados por estes recursos.

Art.  45 - A Lei Ongamentaria podera autorizar a  realizagao de
operag6es de cfedito  por antecipagao de  receita,  desde que observado o disposto
no art.  38 da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 46 - E vedado consignar na Lei Orgamentaria cfedito com
finalidade imprecisa ou com dotagao ilimitada.

Art.  47  -  0   Poder   Executivo   realizara   estudos  visando  a
definigao de sistema de controle de custos e avaliagao de resultados das ae6es de
governo.

§  ONICO - A locacao de  recursos  na  Lei  Orcamentaria Anual
sera  feita  diretamente  a  unidade  ongamentaria  responsavel  pela  sua  execugao  de
modo a evidenciar o custo das ag6es e propiciar a correta avaliagao dos resultados.

Art.  48  -Para  os  efeitos  do  art.  16  da  Lei  Complementar  n°
101/2000  entende-se  como  despesas  irrelevantes,  para  fins  do  §  3°,  aquelas  cujo
valor nao ultrapasse,  para bens e servigos,  os limites dos incisos  I  e 11  art.  24 da  Lei
8.666/1993.

Art. 49 - A Lei do Ongamento obedecera ao disposto no artigo
7° da lei Federal 4.320/64 constafa pedido de autorizagao para abertura de Cfeditos
Suplementares ate o limite de 40% (Quarenta por cento) do total da Receita prevista,
assim  como  autorizagao  para  remanejamento  de  uma   Unidade  para  outra  e  a
criagao de elemento de despesa dentro do mesmo PROJETO/ATIVIDADE.

Art.  50  -  0  Orgamento  Municipal  podefa  consignar  recursos
para financiar servigo de sua responsabilidade a serem executados por entidades de
Direito Privado,  mediante convenios,  desde que sejam da conveniencia do governo,
e   tambem   demonstrado   padrao   de   eficiencia   no   cumprimento   dos   objetivos
determinados.

Art. 51  - 0 projeto de Lei Orcamentaria anual sera apresentado
na forma  e com  os  requisitos estabelecidos  nesta  lei]  acompanhado  do quadro  de
detalhamento de despesa.

Art.   52   -  As   despesas   realizadas   a   conta   de   recursos
colocados a  disposigao  do  Municipio  pela  Uniao e/ou  pelo  Estado  com  destinacao
especifica,  objeto  de  Convenio,  dependerao  de  autorizacao  legislativa  especifica,
excetuando-se ao limite previsto para abertura de cfeditos suplementares.
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Art.  53 - 0  montante da  Receita  resultante  de  opera€6es de
cfedito  por antecipagao estimado  no  orcamento ficara  limitado  ao  valor global  das
despesas fixadas, obedecendo a Resolugao n. 78,19 de 16/06/99 e 22 de 25/06/99
do Senado Federal e suas alterag6es posteriores.

Art.  54 - Serao alocados  no Oreamento  Receita e  Despesas,
correspondentes  as transferencias e complementagao  ao  Fundo  de  Manuten?ao e
Desenvolvimento   da   Educagao   Basica   e   de   Valoriza?ao   dos   Profissionais   da
Educagao -FUNDEB e modificagao atraves da Lei  14.113/2020 de 25/12/2020.

Art.  55 -Ate trinta dias ap6s a  publicaeao dos orgamentos,  o
Poder  Executivo  estabelecera  atrav6s  de  decreto,  a  Programa?ao  Financeira  e  a
Cronograma de Execueao Mensal de Desembolso,  nos termos do disposto no artigo
8° da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 56 -0 Poder Executivo podera encaminhar mensagem ao
Poder  Legislativo  para  propor  modificagao  nos  projetos  de  lei  relativo  ao  Plano
Plurianual,   as   Diretrizes   Orgamentarias,   ao   Orgamento   Anual   e   aos   Cfeditos
Adicionais enquanto nao iniciada a votagao,  no tocante as partes cujas alteragao e
proposta-

Art.   57  -  0   Poder  Executivo  realizara  plenaria  atraves  de
Audiencia   Pdblica,   com   a   participacao  das   representac6es  da   sociedade  e  da
populagao em geral onde serao discutidas e colhidas proposta para a elaboraeao do
ongamento do Municipio, oferecendo sugest6es:

I  - Ao  Poder executivo ate o dia  29  de julho do corrente  ano,
junto a Secretaria de Finangas;

11  -  Ao  Poder  Legislativo,   na  Comissao  T6cnica,   durante  o
periodo   de   tramitacao   da   proposta   orcamentaria,    respeitados   os   prazos   e
disposig6es legais regimentais;

Ill -Atraves de orgamento partjcipativo:

Paragrafo   dnico   -   As   emendas   ao   ongamento   indicarao,
obrigatoriamente,  a fonte de  recursos e atenderao as demais exigencias de ordem
constitucional e infraconstitucional.

Art. 58 - Revogam-se as disposi?6es em contrario.

ck
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Art. 59 - Esta Lei entrara em vigor no dia da sua aprovacao.

Gabinete da Prefeita Constitucional de BORBOREMA, em 30 de abril de 2021.
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS

A Lei  Complementar ng  101,  de  2000  (Lei  de Responsabilidade Fiscal ~

LRF) com objetivo de buscar o compromisso com a implanta€5o de iim or€amento

equilibrado,  estabeleceu  que  a  Lei  de  Diretrizes  Or€amentarias  cont€m  as  metas

fiscais, a previsao de gastos compatfveis com as receitas esperadas e ava]ia€cio dos

passivos  contingentes  e  outros  riscos  capazes  de  afetar  as  contas  ptiblicas  no

momento da elabora€ao do or€amento.

Os riscos fiscais sao classificados em dois grupos: riscos or€ament5rios e

riscos decorrentes da gestao da dfvida.

Os   riscos   fiscais   or€amentarios   sao   aqueles   que   dizem   respeito   a

possibilidade  das  receitas  e  despesas  previstas  nao  se  confirmarem,  jsto  €,  que

durante   a   execu€5o  or€amentaria   ocorram   desvios   entre   receitas   e   despesas

or€adas.

No caso da receita, pode-se mencionar, como exemplo,  a  frustra€ao na

arrecada€ao    de    determinado    imposto,    em    decorr6ncia    de    fatos    novos    e

imprevisT'veis a €poca da programa¢ao orcamentaria, principalmente em fun€ao de

desvios   entre  os  parametros   estimados   e   efetivados.   Cabe   ressaltar   que   tais

parametros como a acelera€5o ou desacelera€ao da economia e a flutiia€ao cambial,

sofrem influencias de variaveis fora da governabilidade da esfera municipal.
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A  considera€ao  de  riscos  fiscais  para  o  Munici'pio  de  BORBOREMA,

circunscreve-se em urn modelo de gest5o que nas riltimas d6cadas assentou-se na

fragiljza€ao  dos  Estados  e  Munici'pios.  As  receitas  federais  foram  incrementadas

com a amplia€5o de aliquotas e com a cria€5o de novas receitas, por€m s5o receitas

que  nao  sao  compartilhaveis  sob  mandamento  constitucional,  ao  mesmo  tempo

que determinadas atividades econ6micas que geravam tributos para os Estados e

Municl'pios foram desoneradas.

Imp6em assinalar que, na atual conjuntura internacional de crise, houve

uma s€rie de isen€6es concedidas pelo governo federal para estimular a economia,

estas  isen€6es  reduziram  o  montante  total  de  recursos que  integram  o Fundo de

Participa€5o dos Municipios. Assome-se isto a queda de arrecada€ao federal que jd

se demonstra significativa.

Assjm  urn  dos  riscos  identificados  diz  respeito  a  nao  efetiva€ao  do

repasse de transferencia da Uniao a tftu]o de auxflio financeiro.

Como   uma   grande  parte   das  despesas  do  Municfpio  decorre   das

obriga€6es  constitucionais  e  legais  e  estas  est5o  sujeitas  a  mudan€as  devido  a

altera€5o  na  legisla€5o,  o  Municipio  fica  exposto  a  riscos  or€amentarios  que  se

encontram fora de sua governabilidade.

Os   reajustes   concedidos   ao   salario   minimo,   comc>   tamb€m   o   do

magist6rio t6m impacto considerdvel, pois s mesmo afeta as despesas com pessoa]
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e encargos que representam uma parte significativa da despesa total. Desta forma a

concessao de aumento do saldrio minimo acima  da proje€ao or€amentaria poder{i

gerar urn risco maior do que estimativa na projetada.

Outro  risco  visi'vel decorre do fato de os Municipios  virem  assumindo

crescentemente maiores responsabilidades, sob mandamento constitucional, como

por exemplo, municipaliza¢5o das politicas de saride, educa€ao e assistencia social.

Os   riscos   fiscais   da   gestao   da   dfvida   sao   oriiLndos   de   dois   tipos

diferentes de eventos. 0 primeiro, diz respeito a administra¢ao da d]'vida, ou seja,

riscos  decorrentes  da  varia€ao  das  taxas  de  juros  vincendos  e  de  cambio.  ]a  o

segundo  tipo  se  refere  aos  passivos  contingentes,  isto  6,  di'vidas  cuja  existencia

depende  de  fatores  imprevisfveis,   tais  como  os  resultados  de  julgamento  de

processos judiciais que envolvam o Municipio.

Ness€  sentido,  os  riscos  de  djvida  sac  especialmente  relevantes,  pois

restringem   a   capacidade   de   realiza€ao   de   investimentos   do   Municfpio   e,

conseqtientemente,  a e,xpans5o e aperfei€oamento da  a€ao  governamental,  sendo

projetado risco, caso a varia¢cio das taxas de corre€ao seja acima da projetada para

a Divida Fundada.

Entretanto, efetivamente ocorrem situa€6es de riscos pal.a o Erario Clue

afetam  as  contas  pdblicas,  com  determina€6es  de  majora€ao  de  vencimentos  ou

incorpora€6es de vantagens, sobre os ganhos dos servidores priblicos municipal.
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Em   sintese,   os   riscos   decorrentes  dos  passivos  contingentes   tern   a

caracterfstica de imprevisibilidade quanto a sua concretiza€ao, por haver sempre a

possibi]idade de o Municl'pio recorrer a todas as instancias judiciais para defender

e comprovar a  legalidade da a€5o ptiblica, o que pode resultar na nao ocorrencia

do impacto fiscal. E, mesmo na ocorr6ncia de decisao desfavor5vel ao Munici'pio, o

impacto fiscal dependera da forma de pagamento a ser efetuada.

Para permitir o gerenciamento dos resultados do comportamento dessas

variaveis  sobre  as  proje€6es or€amentarias,  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  no

artigo 9`J, estabeleceu a avalia€ao bimestral das receitas, de forma a compatibilizar a

execu€ao or€amentaria  e  financeira  com vistas  a minorar  o  impacto  restritivo  ao

cumprimento das metas fiscais fixadas na LDO, assegurando a tendencia prevista e

potencializando  os  efeitos  positivos.  A  avalia€ao  bimestral,  justamente  com  a

avalia€ao  do  cumprimento  das  metas  fiscais,  efetuadas  a  cada  quadrimestre,

permite   que   eventuais   desvios,   tanto   da   receita,   quanto   da   despesa,   sejam

administrados ao longo do ano, de forma que os riscos que se materializam sejam

compensados com a realoca€ao ou redu€ao de despesas.

Para  sua  e]abora€ao  foram  observadas  as  orienta€6es  constantes  do

Manual   aprovado   pe]a   Portaria   STN   nt`   471,   de   31.08.04,   e   6   composto   dos

seguintes demonstrativos:

PARTE 1

Demonstrativo I - Metas Anuais

ep
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Demonstrativo 11 - Avalia€ao do Cumprimento das Metas do  F,xerci'cio

Demonstrativo  Ill ~ Metas  Fiscais  Atuais  Comparadas  com  as  Fixadas

mos Tres Exercfcios Anteriores

Demonstrativo IV -Evolu€ao do Patrim6nio Lfquido

Demonstrativo  V  - Origem  e  Aplica€ao  dos  Recursos  Obtidos  com  a

Aliena€5o de Ativos

Demonstrativo  VI  -  Ava]ia€ao  da  situa€ao  Financeira  e  Atuarial  do

Regime Pr6prio de Previd6ncia dos Servidores Ptib]icos

Demonstrativo VH -Estimativa e Compensa€ao da Rendncia de Receita

Demonstrativo VIII - Margem de Expans5o das Despesas Obrigat6rias

de Carater Continuado.

ANEX0 DE RISCOS FISCAIS

DESCRICAO

' I - RISCOS FISCAIS OR€AMENTARI0S

Realiza€ao   de    despesas    nao   passfveis    de    previscio   em

decorr€ncia   de   situa€ao   de   emergencia   ou   de   estado   de

ca]amidade    ptiblica    (enchentes,    vendavais,    seca,    surtos

G'_
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11 -RISCOS FISCAIS DA DIVIDA

A€6es  judiciais  que  venham  a  serem  ingressadas  contra  o

Munici'pio,  que  possam   motivar  desembolso  financeiro  no

exercfcio de 2022, inclusive de natureza tributaria trabalhista.

TOTAL

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS PARA 2022

0 presente documento, elaborado para dar cumprimento ao disposto Ilo

§ 2`-`, do art.165, da Constitui€ao Federal, integra a Lei de Diretrizes Or¢amentcirias

para 2022, sendo o seu conteddo destinado a orientar a elabora€cio do Or€amento

do exercicio.

Tern  por  objetivo  estabelecer  as  prioridades  da  Administra€ao  para  o

exerci'cio de 2022 e  as  metas fisicas em  \Jalores correntes,  re]ativas  cis atividcides e

projetos   a   serem   desenvolvidos   no   exercicio,   em   consonancia   com   o   P]alio

Plurianual, as quais se traduzem no seguinte:
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1)      modemizar   e   informatizar   a   administra€ao   ptiblica   municipal,

aperfei€oando   o   sistema   de   planejamento,   administra€ao   financeira,   pessoal,

comunica€ao social, informatica e automa€5o;

2)  celebrar corivenias  com  a  governo  federal  e  estadual,  objetivando  a

execu€ao de obras e servi€os de interesse municipal;

3) adquirir e distribuir fardamento, merenda escolar entre os alunos do

ensino  infanti]  e  fundamental,  a  fim  de  incentivar  e  melhorar  a  freqti6ncia  e  o

aprendizado;

4) ampliar, reformar, construir e equipar Unidades Escolares;

5) Construir, reformar, ampliar e equipar Creche e Pr€~Escolar;

6)  desenvolver  o  esporte  amador  e   prestar  apoio,  se  necessdrio,   as

entidades   incentivadoras   das   atividades   esportivas,    criando   o   espirito   de

coletjvidade e competi€ao, necessaria a forma€ao de atletas municipais;

7)  democratizar  o  acesso  a  cultura,  no  que  se  refere  aos  meios  de

produ€ao e espa€os culturais, com incentivo as festas tipicas;

8) construir e ampliar unidades sanitarias para atendimento a popula€cio

de baixa renda;

9) adquirir instrumentos para equipar,  reformar e ampliar a  rede fisica

de servi€os priblicos;
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10)   manter   at-6es   de   sadde   individual   (consulta   m6dica,   consult£I

odontol6gica)  e  coletiva  (vigilcincia  sanitaria,  epidemjol6gica,  saneamelito bdsico)

em quantidade e qualidade necessarias e suficientes para redu7.ir os indicadores de

morbi~mortalidade d.1 popula€5o;

11)    adquirir    e    distribuir    medicamentos    basjcos,    satisfazendo    as

necessidades da popula€ao e das a€6es de sadde em geral;

12)   adquirir   veiculos,   maquinas   e   equipamelitos   para   execu€au   de

servi€os pdblicos municipais, em especial para area de satide e educa€5o;

13) Construir, reformar, ampliar e equipar Unidades de Satide

14)   atender   emergencialmente   as   pessoas   em   situa€5o   de   extrema

car€ncia e as vitimas de calamidade priblica ou situa€6es de emergc]ncia;

15)  manter e aprimorar os  servi€os de abastecimento de cigua, coleta  e

deposi€ao final de esgotos sanitarios;

16) criar e amp]iar areas que para incentivar a instala€ao e amplia€ao de

indristrias e empresas de modo geral;

17)   incentivar  as  atividades  de   fomento  com   enfase  em   estrat6gitis

setoriais adequadas ao perfil s6cio-econ6mico do Municfpio;

18)   difundir   e  ampliar  o  uso  de  prdticas  de   irrigacao  e  drenagem,

objetivando o aumento da produ€ao agricola;
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Gabinete da Prefeita

Art. 59 - Esta Lei entrara em vigor no dia da sua aprovaeao.

Gabinete da Prefeita Constitucional de BORBOREMA,12 de julho em 2021.

GILENE CANDIDO E CARDOSO


