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LEI N.° 1221/2021

SUMULA: Dispoe sobre as diretrizes para 
elabora^ao do or9amento do municfpio de 
Grandes Rios para o exercicio financeiro de 
2022 e da outras providencias.

A Camara Municipal de Grandes Rios, Estado do Parana, aprovou, e 
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1° - Esta Lei estabelece as Diretrizes Gerais para elaborate do 

Or9amento Programa do Municipio de Grandes Rios, relativo ao Exercicio Financeiro 
de 2022.

Art. 2° - A proposta or9amentaria sera elaborada em consonancia com 
as disposi9oes constantes da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 tendo seu valor 
fixado em reais, com base na previsao de receita:

I - Fornecida pelos orgaos competentes quanto as transferencias legais da 
Uniao e do Estado;

II - Projetada, no concernente a tributes e outras receitas arrecadadas 
diretamente pelo Municipio, com base em proje9oes a ser realizadas considerando-se 
os efeitos de altera9oes na legisla9ao, varia9ao do indice de pre9os, crescimento 
economico ou qualquer outro fator relevante e serao acompanhadas do demonstrative 
de evolu9ao nos ultimos tres anos e da proje9ao para os dois seguintes e da 
metodologia de calculo e premissas utilizadas.

§ 1°- Nao sera admitida reestimativa de receita por parte do Poder Legislative, 
salvo erro ou omissao de ordem tecnica e legal.

§ 2°- As opera9oes de credito previstas nao poderao superar o valor das 
despesas de capital constantes da Proposta Or9amentaria.

Art. 3° - O montante das despesas fixadas acrescido da reserva de 
contingencia nao sera superior ao das receitas estimadas.

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS 

ESTADO DO PARANA
Avenida Brasil, 967 - Centro - Grandes Rios- Pr - Tel. (Oxx) 43 - 3474-1222 - CEP 86.845-000

CNPJ: 75.741.348/0001-39

Art. 4° - A reserva de contingencia nao sera inferior a 0,5% (meio por 
cento) do total da receita corrente liquida prevista e se destinara ao atendimento de 
passives contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 5° - A manuten9ao de atividades incluidas dentro da competencia 
do Municipio, ja existentes no sen territorio, bem como a conserva9ao e recupera9ao 
de equipamentos e obras ja existentes terao prioridade sobre a9oes de expansao e 
novas obras.

Art. 6° - A conclusao de projetos em fase de execu9ao pelo Municipio, 
terao preferencia sobre novos projetos.

Art. 7° - Nao poderao ser fixadas despesas sem que sejam definidas as
fontes de recursos.

Art. 8° - Na fixa9ao da despesa deverao ser observados os seguintes
limites, minimos e maximos.

I - As despesas com manuten9ao e desenvolvimento do ensino nao serao 
inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, incluidas 
as transferencias oriundas de impostos consoante o disposto no Artigo 212 da 
Constitui9ao Federal;

II - As despesas com saude nao serao inferiores a 15% (quinze por cento), 
percentual definido na Emenda Constitucional n° 29;

III - As despesas com pessoal do Poder Executive Municipal incluindo a 
remunera9ao de agentes politicos, inativos e pensionistas e os encargos patronais nao 
poderao exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente liquida, caso 
ocorra a extrapola9ao do limite maximo, deverao ser tomadas as providencias para o 
retorno ao limite em conformidade com a Lei Complementar no. 101/2000;

IV - As despesas com pessoal do Legislative Municipal inclusive a 
remunera9ao dos agentes politicos, encargos patronais e, proventos de inatividade e 
pensoes se houverem, nao sera superior a 6% (seis por cento) da receita corrente 
liquida, ou se outro inferior nao Ihe for aplicavel conforme a Emenda Constitucional 
n° 25;

O Or9amento do Legislative Municipal devera ser elaborado 
considerando-se as limita9oes da Emenda Constitucional n° 25;

V

Art. 9° - Os recursos ordinaries do Tesouro Municipal somente serao 
programados para a realiza9ao de despesas de capital apos atendidas as despesas com 
pessoal e encargos socials, servi90 da divida e outras despesas de custeio 
administrative e operacional.
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Art. 10° - Alem da observancia das prioridades e metas fixadas nesta 
Lei, a Lei Orsamentaria e os seus creditos adicionais somente incluirao projetos novos 
se estiverem adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se 
existentes recursos especificamente assegurados para a execu9ao daqueles.

§ 10 - 0 Poder Executive encaminhara ao Legislative Municipal, ate a data de 
envio do projeto de lei de diretrizes or9amentarias, relatorio dos projetos em 
andamento.

§2° - Serao entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execu9ao 
financeira, ate 31 de mar90 de 2021, ultrapassar vinte por cento do seu custo total 
estimado, conforme indicado no relatorio do paragrafo anterior.

Art. 11 - As despesas com a9oes de expansao corresponderao as 
prioridades especificas indicadas no Anexo I, integrante desta Lei e a disponibilidade 
de recursos, as quais encontram-se ordenadas por orgaos de governo.

Art. 12 - Na Lei Or9amentaria a discriminaqao das despesas sera 
efetuada por orgao e unidade or9amentaria de acordo com a classifica9ao funcional 
programatica desdobrada por categorias economicas e elementos de despesa, nos 
termos da legisla9ao vigente.

Paragrafo 1 0 - Os valores previstos nesta Lei sao apenas de referencia, 
cujos valores poderao ser atualizados na remessa do Projeto da Lei Or9amentaria 
Anual.

Paragrafo 2° - Sera permitido a elabora9ao do or9amento em m'vel de 
modalidade de aplica9ao no caso de tal procedimento ser legalmente permitido no 
momento da remessa da proposta or9amentaria.

Paragrafo 3° A Lei Or9amentaria incluira os seguintes
demonstratives:

Da receita, que obedecera o disposto no Artigo 2°, paragrafo 1° da Lei 
Federal 4.320/64 de 17/03/64, com altera9oes posteriores;

Da natureza da despesa, para cada orgao e unidade or9amentaria;
Do programa de trabalho por orgaos e unidades or9amentarias, 

demonstrando os projetos e atividades de acordo com a classifica9ao funcional 
programatica;

IV - Outros anexos previstos em Lei, relatives a consolida9ao dos ja 
mencionados anteriormente;

I-

II-
III-

Art. 13 - As emendas apresentadas pelo Legislative que proponham 
altera9ao da proposta or9amentaria encaminhada pelo Poder Executive, bem como 
dos Projetos de Lei relatives a Creditos Adicionais a que se refere o Artigo 166 da 
Constitute Federal, serao apresentados na forma e no nivel de detalhamento 
estabelecidos para a elabora9ao da Lei Or9amentaria.
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Art. 14 - Sao nulas as emendas apresentadas a Proposta Orsamentaria: 

Que nao sejam compativeis com esta Lei;

II - Que nao indiquem os recursos necessaries em valor equivalente a 
despesa criada, admitidos^ apenas os provenientes de anula^o de despesas, excluidas 
aquelas relativas as dotaepoes de pessoal e seus encargos e ao serv^o da divida;

I-

Art. 15 - Poderao ser apresentadas emendas relacionadas com a 
corre9ao de erros ou omissoes ou relacionadas a dispositivos do texto do Projeto de 
Lei.

Art. 16 - A existencia da meta ou prioridade constante no Anexo I desta 
Lei, nao implica na obrigatoriedade da inclusao da 
Or9amentaria.

sua programa9ao na Proposta

Art. \1 - E vedada a inclusao, na lei or9amentaria e em seus creditos 
adicionais, de dota9oes a titulo de '‘subven9oes sociais”, ressalvadas aquelas
destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, que preencham uma das seeuintes 
conduces:

I - Sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita, nas areas de 
assistencia social, saude ou educa9ao, e estejam registradas no Conselho Nacional de 
Assistencia Social; ou

II - Atendam ao disposto no Art. 204 da Constitute Federal, no Art. 61 do 
ADCT, bem como na Lei n° 8742, de 07 de dezembro de 1993.

Paiagrafo Unico - Para habilitar-se ao recebimento de subven9oes sociais, a 
entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar declara9ao de funcionamento 
regular nos ultimos tres anos, emitida no exercicio de 2021 por duas autoridades 
locals e comprovantes de regularidade do mandate de sua diretoria.

Art. 18 - E vedada a inclusao, na lei or9amentaria e em seus creditos 
adicionais, de.dota9oes a titulo de “aux^lios,, para entidades privadas, ressalvadas, as 
sem fins lucrativos e desde que sejam:

I - Voltadas para a9oes de saude e de atendimento direto e gratuito ao publico;

_ II - De atendimento direto e gratuito ao publico e voltadas para o ensino 
especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas publicas municipals do 
ensino fundamental;

III Consorcios intermunicipais de saude, legalmente instituidos e 
constituidos exclusivamente por entes publicos;
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IV - Associa9oes Comunitarias de Moradores e Associasoes de Produtores 
Rurais devidamente constitui'das e registradas no Cartorio de Titulos e Documentos da 
Comarca, no concernente a auxilios destinados a execu9ao de obras e aquisi9ao de 
equipamentos de interesse comunitario.

V - entidades com personalidade juridica, para em conjunto com o Poder 
Executivo Municipal desenvolverem a9oes relacionadas ao lazer e o esporte.

Art. 19 - A concessao de auxilios para pessoas fisicas obedecerao 
preferencialmente os criterios estabelecidos pelos programas sociais que originam os 
recursos a serem aplicados, e no caso de recursos proprios do Municlpio, sera 
precedida da realiza9ao de previo levantamento cadastral objetivando a caracteriza9ao 
e comprova9ao do estado de necessidade dos beneficiados.

Paragralo 1° - Serao consideradas como carentes, pessoas cuja renda familiar, 
nao ultrapasse os criterios estabelecidos pela Secretaria de Assistencia Social.

Paragrafo 2° - Independera de comprova9ao de renda a concessao de auxilios 
em casos de emergencia ou calamidade publica assim declarados pelo Chefe do 
Executivo Municipal.

Art. 20 - Sao excluldas das limita9oes de que tratam os artigos 18 e 19 
desta lei, os estlmulos concedidos pelo municlpio para a implanta9ao e amplia9ao de 
empresas ou industrias no Municlpio, cuja concessao obedecera os criterios definidos 
em Lei especlfica.

Art. 21 - A proposta or9amentaria do Poder Legislative Municipal para 
o exerclcio de 2022 devera ser encaminhada ao Executivo Municipal, para fins de 
incorpora9ao a proposta geral do Municlpio ate a data de 31 de agosto de 2021.

§ 1° - Os recursos correspondentes as dota9oes or9amentarias destinadas ao 
Poder Legislative ser-lhe-ao repassados pelo Poder Executivo ate o dia 20 de cada 
mes.

§ 2° - Ate o dia 05 do mes subsequente o Legislative Municipal devera 
encaminhar ao Executivo Municipal, para fins de incorpora9ao a contabilidade geral 
do Municlpio, o balancete financeiro mensal e os demonstratives analiticos das 
despesas realizadas.

Art. 22 - A proposta or9amentaria do Municlpio para o exerclcio de 
2022 sera encaminhada para aprecia9ao do Legislative ate dia 31 de agosto de 2021, 
conforme Lei Federal.
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Paragrafo Unico - A proposta o^amentaria devera ter a estrutura de 
codifica9ao de suas receitas e despesas de acordo com a padroniza9ao estabelecida 
pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 23. - Se o Projeto de Lei do Or9amento de 2022 nao for 
sancionado pelo Executivo ate o dia 31 de dezembro de 2021 a programa9ao dele 
constante podera ser executada, enquanto a respectiva Lei nao for sancionada, ate o 
limite mensal de 1/12 (um doze avos) do total de cada dota9ao na forma do 
estabelecido na proposta remetida a Camara Municipal.

Paragrafo Unico - Considerar-se-a antecipa9ao de credit© a conta da Lei 
Or9amentaria a utiliza9ao dos recursos autorizada neste artigo.

Art. 24 - A execu9ao or9amentaria sera efetuada mediante o principio 
da responsabilidade da gestao fiscal atraves de a9oes planejadas e transparentes que 
previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilibrio das contas publicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a 
obediencia a limites e conduces no que tange a renuncia de receita, gera9ao de 
despesas com pessoal, seguridade social e outras, divida consolidada, opcodes de 
credito, inclusive por antecipa9ao de receita e inscr^ao em restos a pagar, normas 
estas constantes da Lei Complementar 101/2000.

Art. 25 - Se no final de cada bimestre for verificado a ocorrencia de 
desequilibrio entre a receita e a despesa que possam comprometer a situa9ao 
financeira do Municipio, o Executivo e o Legislative Municipal promoverao, por ato 
proprio e nos montantes necessaries, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limita9ao de 
empenho e movimenta9ao financeira, segundo os criterios estabelecidos na Legisla9ao 
vigente e nesta Lei, dando-se assim, o equilibrio entre receitas e despesas para fins do 
disposto no Art. 4.° inciso I, alinea a, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 26 - Nao serao objeto de limita9ao as despesas relativas:

A obriga9oes constitucionais e legais do Municipio;I-

II- Ao pagamento do servi9o da divida publica fundada inclusive
parcelamentos de debitos;

III - Despesas fixas com pessoal e encargos socials enquanto o Municipio se 
mantiver num patamar de ate 95% (noventa e cinco por cento) do limite maximo para 
realiza9ao de dispendios com pessoal constante do Artigo 20 da Lei Complementar 
101/2000;

IV- Despesas vinculadas a uma determinada fonte de recurso, cujos 
recursos ja estejam assegurados ou o respectivo cronograma de ingresso esteja sendo 
normalmente executado.
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Art. 27.- Para fins de atendimento ao disposto no Art. 169, § 1, II, da 
Constituifao Federal, ficam autorizadas as concessoes de quaisquer vantagens, 
aumentos de remunera9ao, cria9ao de cargos, empregos e fu^oes, altera9oes de 
estrutura de carreiras, bem como admissoes ou contrata9oes de pessoal a qualquer 
titulo, observado o disposto no Art. 71 da Lei Complementar n° 101/2000, bem como, 
ainda, as disponibilidades financeiras do municipio.

Art. 28 - Ocorrendo a supera9ao do patamar de 95% (noventa e cinco 
por cento) do limite aplicavel ao Municipio para as despesas com pessoal sao 
aplicaveis aos Poderes Executivo e Legislative as veda9oes constantes do Paragrafo 
Unico, Inciso I a V do artigo 22 da Lei Complementar 101/2000.

Paragrafo Unico - No exercicio financeiro de 2022, a realiza9ao de servi9o 
extraordinario, quando a despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de 
comprometimento, exceto no caso previsto no Art. 57, § 6°, inciso II, da Constitui9ao 
Federal, somente podera ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes 
interesses publicos que ensejam situa9oes emergenciais de risco ou de prejuizo para a 
sociedade, mediante autoriza9ao formal do ente competente.

Art. 29 - O disposto no § 1° do Art. 18 da Lei Complementar n° 101, 
aplica-se exclusivamente para fins de calculo do limite da despesa total com pessoal, 
independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Paragrafo Unico - Nao se considera como substitute de servidores e 
empregados publicos, para efeito do caput, os contratos de terceiriza9ao relativos a 
execu9ao indireta de atividades que, simultaneamente:

I - Sejam acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que 
constituem area de competencia legal do orgao;

II - nao sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por piano de cargos 
do quadro de pessoal do orgao, salvo expressa dispos^ao legal em contrario, ou 
quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente.

Art. 30 - A lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de 
natureza tributaria so sera aprovada se atendidas as exigencias do Art. 14 da Lei 
Complementar 101/2000.

Art. 31 - Ocorrendo a necessidade de se efetuar conten9ao de despesas 
para o restabelecimento do equilibrio financeiro, os cortes serao aplicados, na seguinte 
ordem:

I- Novos investimentos a serem realizados com recursos ordinarios do
Tesouro Municipal;
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Investimentos em execi^ao a conta de recursos ordinarios ou 
sustentados por fonte de recurso especifica cujo cronograma de liberate nao esteja 
sendo cumprido;

II-

III-
com recursos ordinarios;

Despesas de manuten9ao de atividades nao essenciais desenvolvidas

Outras despesas a criterio do Executive Municipal ate se atingir o 
equilibrio entre receitas e despesas.

IV-

Art. 32 - Os custos unitarios de obras executadas com recursos do 
or9amento do Municipio, relativas a constru9ao de predios publicos, saneamento 
basico e pavimenta9ao, nao poderao ser superiores ao valor do Gusto Unitario Basico 
- CUB, por m2, divulgado pelo Sindicato da Industria da Constru9ao do Parana, 
acrescido de ate vinte por cento para cobrir custos nao previstos no CUB.

Art. 33. - Serao considerados, para efeitos do artigo 16 da Lei 
Complementar 101/2000, na elabora9ao das estimativas de impacto or9amentario- 
financeiro quando da cria9ao, expansao ou aperfe^oamento de 3930 governamental, 
que acarretem aumento de despesa, os seguintes criterios:

I - As especifica9oes nele contidas integrarao 0 process© administrative de que 
trata 0 Art. 38 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os 
procedimentos de desapropria9ao de imoveis urbanos a que se refere o § 3° do Art. 
182 da Constitui9ao Federal;

II - Entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3°, aquelas cujo 
valor nao ultrapasse, para bens e servi9os, os limites dos incisos I e II do Art. 24 da 
Lei Federal 8.666, de 1993.

Art. 34 - Para efeito do disposto no Art. 42 da Lei Complementar n°
101/2000:

I - Considera-se contraida a obriga9ao no momento da formaliza9ao do 
contrato administrative ou instrumento congenere;

II - No caso despesas relativas a presta9ao de serv^os ja existentes e 
destinados a manuten9ao da administra9ao publica, considera-se como 
compromissadas apenas as presta9oes cujo pagamento deva se verificar no exercicio 
financeiro, observado 0 cronograma pactuado.

Art. 35 - Os Poderes deverao elaborar e publicar em ate trinta dias apos 
a publica9ao da Lei Or9amentaria, cronograma de execu9ao mensal de desembolso, 
nos termos do Art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000.
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Paragrafo Unico - No caso do Poder Executive Municipal, o ato referido no 
caput contera, ainda, metas bimestrais de realizafao de receitas, conforme disposto no 
Art. 13 da Lei Complementar n° 101/2000, incluindo seu desdobramento por fonte de 
receita.

Art. 36 - Fica o Chefe do Poder Executive Municipal autorizado, nos 
termos da Constitu^ao Federal, a incluir na Lei Or9amentaria autorizado para:

I - realizar operates de credit© por antecipado da receita, nos termos da 
legislado vigente;

II - realizar operades de credito ate o limite estabelecido pela legislado
vigente;

III - abrir creditos adicionais suplementares ate o limite de 30% (trinta por 
cento) do total geral de cada or9amento, nos termos da legisla9ao vigente;

Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de 
programa9ao para outra, ou de um orgao para outro, sem autoriza9ao legislativa, nos 
termos do inciso VI do Art. 167 da Constitui9ao Federal.

IV

V - prpeeder o remanejamento de dota9oes do or9amento de um para outro 
elemento de despesa e/ou de uma para outra fonte de recurso dentro do mesmo projeto 
ou atividade, sem que tal remanejamento seja computado para fins do limite previsto 
no inciso III.

VI- Abrir creditos adicionais suplementares por tendencia ou excess© de 
arrecada9ao e por superavit financeiro sem que sejam computados para fins do limite 
precisto no inciso III.

Art. 37 - Fica o Chefe do Poder Executive Municipal autorizado, nos 
termos do Art. 62 da Lei Complementar n° 101/2000, a custear despesas de 
competencia de outras esferas de governo no concercente a seguran9a publica, 
transito, incentivo ao emprego, previdencia e assistencia social mediante previo 
firmamento de convenio.

Art. 38 - No decorrer do exercicio o Executive fara, ate 30 (trinta) dias 
apos o encerramento de cada bimestre a publica9ao do relatorio a que se refere o § 3° 
do artigo 165 da Constitui9ao Federal, nos moldes do previsto no artigo 52 da Lei 
Complementar 101/2000, respeitados os padroes estabelecidos no § 4° do artigo 55 da 
mesma Lei.

Art. 39-0 Relatorio de Gestao Fiscal obedecendo os preceitos do 
artigo 54, § 4° do artigo 55 e da alinea b, inciso II do artigo 63, todos da Lei 
Complementar 101 serao divulgados em ate trinta dias apos o encerramento do 
semestre, enquanto nao ultrapassados os limites relatives a despesa total com pessoal
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ou a divida consolidada, os quais uma vez atingidos, farao com que aquele relatorio 
seja divulgado quadrimestralmente.

Art. 40-0 controle de custos da execu9ao do or9amento sera efetuado 
a m'vel de unidade or9amentaria com o desdobramento nos projetos e atividades cuja 
execu9ao esteja a ela subordinados.

Art. 41 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas
as disposi9oes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Grandes Rios, em 15 de junho de 2021.

AN' ■K) RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal
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