
Municipio de

ARIRANHA do ivai
FSTADO nn PARANA

Rua Miguel Verenka, 140 - Centro - Fone/Fax (43) 3433-1013 - CEP 86880-000 
CNPJ 01.612.453/0001-31

LEI m 911/2020

SUMULA: Dispoe sobre as diretrizes para 
elaboragao do orgamento do municipio de 
ARIRANHA DO IVAI para o exercicio financeiro de 
2021 e da outras providencias.

^ A Camara Municipal de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, aprovou e eu,
Altetf&TO APARECIDO CICATTO, prefeito municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1- - Esta Lei estabelece as Diretrizes Gerais para elaboragao do 
Orgamento Programa do Municipio de Ariranha do Ivai relative as metas e prioridades 
para o exercicio financeiro de 2021 especificadas no Anexo I - Programas e Metas, 
estabelecidas por programas, objetivos, fungoes, subfungoes, agoes e metas.

Art. 22 - A proposta orgamentaria sera elaborada em consonancia com as 
disposigoes 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;

projetada, no concernente a tributes e outras receitas 
arrecadadas diretamente pelo Municipio, com base em projegoes a serem realizadas 
considerando-se os efeitos de alteragoes na legislagao, variagao do indice de pregos, 
crescimento economico ou qualquer outro fator relevante e serao acompanhadas do 
demonstrativo de evolugao nos ultimos tres anos e da projegao para os dois seguintes 
e da metodologia de calculo e premissas utilizadas.

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

§ 22 - As operagoes de credito previstas nao poderao superar o valor das 
despesas de capital constantes da Proposta Orgamentaria.

II-

Art. 32-0 montante das despesas fixadas acrescidas da reserva de 
contingencia nao sera superior ao das receitas estimadas.

Art. 42 - A reserva de contingencia nao sera superior 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.
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Art. 53 - A manutengao de atividades induidas dentro da competencia do 
Municipio, ja existentes no seu territorio, bem como a conservagao e recuperagao de 
equipamentos e obras ja existentes terao prioridade sobre agoes de expansao e novas 
obras.

Art. 63 - A conclusao de projetos em fase de execugao pelo Municipio tera 
preferencia sobre novos projetos.

Art. 73 - Nao poderao ser fixadas despesas sem que sejam definidas as
fontes de recursos.

Art. 83 - Na fixagao da despesa deverao ser observados os seguintes 
limites, minimos e maximos:

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

II - as despesas com saude nao serao inferiores ao percentual definido na 
Emenda Constitucional n3 29/2000;

III - as despesas com pessoal do Poder Executive Municipal incluindo a 
remuneragao de agentes politicos, inativos e pensionistas e os encargos patronais nao 
poderao exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente liquida;

as despesas com pessoal do Legislative Municipal inclusive a 
remuneragao dos agentes politicos, encargos patronais e proventos de inatividade e 
pensoes nao sera superior a 6% (seis por cento) da receita corrente liquida, se outro 
inferior nao Ihe for aplicavel nos termos da Constituigao Federal e suas emendas;

V -0 Orgamento do Legislative Municipal devera ser elaborado 
considerando-se as limitagoes previstas na Emenda Constitucional 58/2009.

IV-

Art. 93 - Os recursos ordinaries do Tesouro Municipal somente serao 
programados para a realizagao de despesas de capital depois de atendidas as despesas 
com pessoal e encargos sociais, servigo da divida e outras despesas de custeio 
administrative e operacional.

Art. 10 - Alem da observancia das prioridades e metas fixadas nesta Lei, a 
Lei Orgamentaria 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 execugao daqueles.

§ 13 - O Poder Executive encaminhara ao Legislative Municipal, ate a data 
de envio do projeto de lei de diretrizes orgamentarias, relatorio dos projetos em 
andamento, informando percentual de execugao e o custo total.
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§ 22 - Serao entendidos como projetos em andamento aqueles cuja 
execugao financeira, ate 31 de margo de 2020 ultrapassar vinte por cento do seu custo 
total estimado, conforme indicado no relatorio do paragrafo anterior.

Art. 11 - As metas e prioridades da Administragao Publica Municipal para o 
exercicio de 2021, atendidas as despesas que constituem obrigagao legal e
constitucional do Municfpio e as de funcionamento dos orgaos e entidades que 
integram o orgamento fiscal e da seguridade social, sao as constantes no Anexo I desta 
Lei, as quais terao preferencia na alocagao dos recursos no projeto da lei orgamentaria 
de 2021 e na sua execugao, nao se constituindo, todavia, em limite a programagao da 
despesa.

Paragrafo Unico - O Poder Executive justificara, na mensagem que 
encaminhar a proposta orgamentaria, a inclusao de outras despesas discricionarias em 
detrimento das prioridades e metas constantes do Anexo a que se refere o "caput" 
deste artigo.

Art. 12 - Na proposta da Lei Orgamentaria a discriminagao da receita e 
despesa sera apresentada, respeitada a padronizagao estabelecida pela Secretaria do 
Tesouro Nacional:

I - quanto a natureza da despesa, por Orgao e Unidade Orgamentaria, 
detalhada por categoria economica, grupo de natureza de despesa, modalidade de 
aplicagao e fonte de recurso sendo que o controle em nfvel de element© e 
subelemento de despesa e fonte de recurso, serao efetuados no ato da realizagao do 
empenho, nos termos da legislagao vigente:

II - quanto a classificagao Funcional Programatica, por fungao, subfungao e 
programa, detalhada em projetos, atividades e operagoes especiais;

III - Durante a execugao orgamentaria, as fontes de recursos previstas na 
Lei Orgamentaria Anual poderao ser alteradas ou novas poderao ser inclufdas 
exclusivamente pela Secretaria de Finangas, departamento de planejamento ou 
contabilidade, de acordo com alteragoes exigidas pelo TCE/PR ou das fontes 
financiadoras do recurso, com as devidas justificativas.

IV - Fica o Poder Executive autorizado a realizar alteragoes na estrutura 
organizacional da classificagao orgamentaria da receita e da despesa, por alteragoes na 
legislagao ocorridas apos o encaminhamento da Lei de Diretrizes Orgamentarias e da 
Lei Orgamentaria Anual de 2021 ao Poder Legislative.

Paragrafo 12 - A criterio do Executive Municipal podera o orgamento ser 
elaborado em nfvel de detalhamento menor, quanto a natureza de despesa, que o de 
modalidade de aplicagao.

Paragrafo 2? - Cada projeto, atividade ou operagao especial sera detalhada 
por categoria, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicagao e fonte de 
recurso.

Paragrafo 32 - A Lei Orgamentaria incluira os seguintes demonstratives:
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I - da receita, que obedecera ao disposto no artigo 2e; paragrafo da Lei 
Federal 4320/64 de 17/03/64, com alteragoes posteriores;

II -da natureza da despesa, para cada orgao e unidade orgamentaria;
III - do programa de trabalho por orgaos e unidades orgamentarias, 

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

IV -outros anexos previstos em Lei, relatives a consolidagao dos ja 
mencionados anteriormente;

Art. 13 - As emendas apresentadas pelo Legislative que proponham 
alteragao da proposta orgamentaria encaminhada pelo Poder Executive, bem como 
dos Projetos de Lei relatives a Creditos Adicionais a que se refere o artigo 166 da 
Constituigao Federal, serao apresentados na forma e no mvel de detalhamento 
estabelecido para a elaboragao da Lei Orgamentaria.

Art. 14 - Sao nulas as emendas apresentadas a Proposta Orgamentaria:
I - 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 anulagao de despesas 
suportadas pela mesma fonte de recurso, excluidas aquelas relatives as dotagoes de 
pessoal e seus encargos e ao servigo da divida;

Art. 15 - Poderao ser apresentadas emendas relacionadas com a corregao 
de erros ou omissoes ou relacionadas os 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 sua programagao na Proposta 
Orgamentaria.

Art. 17 - E vedada a inclusao, na lei orgamentaria e em seus creditos 
adicionais, de dotagoes a tftulo de subvengoes sociais, ressalvadas aquelas destinadas 
a entidades privadas sem fins lucrativos, que preencham uma das seguintes condigoes:

I - sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita, nas areas de 
assistencia social, seguranga, saude ou educagao;

II - atendam ao disposto no art. 204 da Constituigao Federal, no art. 61 do 
ADCT, bem como na Lei n^ 8742, de 07 de dezembro de 1993.

Paragrafo Unico - Para habilitar-se ao recebimento de subvengoes sociais, 
a entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar declaragao de funcionamento 
regular no ultimo ano, emitida no exercicio por duas autoridades locais e 
comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria.
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Art. 18 - E vedada a indusao, na lei orgamentaria e em seus creditos 
adidonais, de dotagoes a ti'tulo de "auxNios" para entidades privadas, ressalvadas, as 
sem fins lucrativos e desde que sejam:

I - voltadas para agoes 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 representative da comunidade escolar das escolas publicas municipais do 
ensino fundamental;

III - consorcios intermunicipais, legalmente institufdos e constituidos 
exclusivamente por entes publicos;

IV - Associagoes Comunitarias de Moradores, devidamente constituidas e 
registradas no Cartorio de Tltulos e Documentos da Comarca, no concernente a 
auxilios destinados a execugao de obras e aquisigao de equipamentos de interesse 
comunitario;

V - entidades com personalidade jundica, para em conjunto com o Poder 
Executive Municipal desenvolverem agoes relacionadas ao lazer e o esporte.

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

§ 15 - Serao consideradas como carentes pessoas cuja renda "per capita", 
nao ultrapasse na media a 'A (meio) salario minimo por individuo que compoe a 
familia.

§ 25 - Independera de comprovagao de renda a concessao de auxilios em 
casos de emergencia ou calamidade publica assim declarada pelo Chefe do Executive 
Municipal.

Art. 20 - Sao excluidas das limitagoes de que tratam os artigos 18 e 19 
desta lei, os estimulos concedidos pelo municipio para a implantagao de empresas ou 
industrias no Municipio, cuja concessao obedecera aos criterios definidos em Lei.

Art. 21 - A proposta orgamentaria do Poder Legislative Municipal para o 
exercicio de 2021 devera ser encaminhada ao Executive Municipal, para fins de 
incorporagao a proposta geral do Municipio ate a data de 31 de agosto de 2020.

§ UNICO - Os recursos correspondentes as dotagoes orgamentarias 
destinadas ao Poder Legislative ser-lhe-ao repassados pelo Poder Executive ate o dia 
20 de cada mes.

Art. 22 - A proposta orgamentaria do Municipio para o exercicio de 2021 
sera encaminhada para apreciagao do Legislative ate dia 30 de setembro de 2020.

Paragrafo 1° - A proposta orgamentaria devera ser composta dos quadros 
e demonstratives constantes da legislagao especifica. ( ' '
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Paragrafo 2° - Fica o Poder Executive autorizado a incorporar, no ato da 
elaboragao dos orgamentos, as eventuais modificagoes ocorridas na estrutura 
organizacional do Municipio, bem como na classificagao orgamentaria e valores da 
receita e da despesa, por alteragoes da legislagao padronizadora ou reestimativas, 
ocorridas apos o encaminhamento da LDO 2021 a Camara Municipal.

Art. 23 - Se o Projeto de Lei do Orgamento de 2021 nao for sancionado 
pelo Executive ate o dia 31 de dezembro de 2020 a programagao dele constante 
podera ser executada, enquanto a respectiva Lei nao for sancionada, ate o limite 
mensal de 1/12 (urn doze avos) do total de cada dotagao na forma do estabelecido na 
proposta remetida a Camara Municipal.

Paragrafo Unico - Considerar-se-a antecipagao de credito a conta da Lei 
Orgamentaria a utilizagao dos recursos autorizada neste artigo.

Art. 24 - A execugao orgamentaria sera efetuada mediante o principio da 
responsabilidade da gestao fiscal atraves de agoes 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 condigoes no que tange a renuncia de receita, geragao de 
despesas com pessoal, seguridade social e outras, divida consolidada, operagoes de 
credito, inclusive por antecipagao de receita e inscrigao em restos a pagar, normas 
estas constantes da Lei Complementar 101, de 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 situagao 
financeira do Municipio, o Executive e o Legislative Municipal promoverao, por ato 
proprio e nos montantes necessaries, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitagao de 
empenho e movimentagao financeira, segundo os criterios estabelecidos na Legislagao 
vigente e nesta Lei, dando-se assim, o equilibrio entre receitas e despesas para fins da 
almea a, I, 4? da Lei Complementar n? 101, de 2000.

Paragrafo Unico - No caso do Poder Legislative nao promover a limitagao 
no prazo estabelecido no "caput" deste artigo, fica o Poder Executive autorizado a 
limitar os repasses dos valores financeiros, segundo a realizagao efetiva das receitas no 
bimestre.

Art. 26 - Nao serao objeto de limitagao as despesas relativas:
I - a obrigagoes constitucionais e legais do Municipio;
II-ao pagamento do servigo da divida publica fundada, inclusive 

parcelamentos de debitos;
despesas fixas com pessoal e encargos sociais enquanto o 

Municipio se mantiver num patamar de ate 95% (noventa e cinco por cento) do limite 
maximo para realizagao de dispendios com pessoal constante do artigo 20 da Lei 
Complementar 101, de 2000;

III-
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despesas vinculadas a uma determinada fonte de recurso, cujos 
recursos ja estejam assegurados ou o respective cronograma de ingresso esteja sendo 
normalmente executado.

IV-

Art. 27 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1, II, da 
Constituigao Federal, ficam autorizadas as concessoes de quaisquer vantagens, 
aumentos de remuneragao, criagao de cargos, empregos e fungoes, alteragoes de 
estrutura de carreiras, bem como admissoes ou contratagoes de pessoal a qualquer 
titulo, aos orgaos da Administragao Direta, Indireta e Fundos Municipals observado o 
disposto na Lei Complementar n? 101, de 2000, bem como, ainda, as disponibilidades 
financeiras do municipio.

Art. 28 - Ocorrendo a superagao 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 vedagoes constantes do Paragrafo Unico, Inciso I 
a V do Artigo 22 da Lei Complementar 101, de 2000.

Paragrafo Unico - No exercicio financeiro de 2021, a realizagao de servigo 
extraordinario, quando a despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de 
comprometimento, exceto no caso previsto no art. 57, § 6?, inciso II, da Constituigao 
Federal, somente podera ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes 
interesses publicos que ensejam situagoes emergenciais de risco ou de prejufzo para a 
sociedade.

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 substituigao de servidores e 
empregados publicos, para efeito do caput, os contratos de terceirizagao relatives a 
execugao 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 disposigao legal em contrario, ou 
quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente.

Art. 30-0 projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de 
natureza tributaria so podera ser aprovado se atendidas as exigencias do art. 14 da Lei 
Complementar 101, de 2000.

Paragrafo 1° - Fica autorizada a proposigao por parte do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, mediante a edigao de lei espedfica, da anistia de juros, multas e 
corregao monetaria de dlvidas inscritas em Divida Ativa do Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e Contribuigao de Melhoria, no 
decorrer de 2021.
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Paragrafo 2° - Aplicam-se a lei que conceda ou amplie beneffcio de 
natureza financeira ou patrimonial as mesmas exigencias referidas no “caput" 
podendo a compensagao, alternativamente, em todos os casos, dar-se mediante o 
cancelamento, pelo mesmo periodo, de despesas em valor equivalente.

Paragrafo 3° - Sao considerados incentivos ou beneficios de natureza 
tributaria, para fins do “caput" deste artigo, os beneficios concedidos que alcancem, 
exclusivamente, determinado grupo de contribuintes e produzam redugao da 
arrecadagao potencial, aumentando consequentemente a disponibilidade economica 
do contribuinte.

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

I - novos investimentos a serem realizados com recursos ordinaries do
Tesouro Municipal;

II-investimentos em execugao a conta de recursos ordinaries ou 
sustentados por fonte de recurso especifica cujo cronograma de liberagao nao esteja 
sendo cumprido;

despesas de manutengao de atividades nao essenciaisIII -
desenvolvidas com recursos ordinarios;

outras despesas a criterio do Executive Municipal ate se atingir oIV-
equilibrio entre receitas e despesas.

Art. 32 - Os custos unitarios de obras executadas com recursos do 
orgamento do Municipio, relativas a construgao de predios publicos, saneamento 
basico e pavimentagao, nao poder3o ser superior ao valor do Custo Unitario Basico - 
CUB, por m2, divulgado pelo Sindicato da Industria da Construgao do Parana, acrescido 
de ate vinte por cento para cobrir custos regionais nao previstos no CUB.

Serao considerados, para efeitos do artigo 16 da Lei 
Complementar 101/2000, na elaboragao das estimativas de impacto orgamentario- 
financeiro quando da criagao, expansao ou aperfeigoamento de agao governamental, 
que acarretem aumento de despesa, os seguintes criterios:

I - as especificagoes nele contidas integrarao o processo administrative de 
que trata o art. 38 da Lei Federal ns. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os 
procedimentos de desapropriagao de imoveis urbanos a que se refere o § 32 do art. 
182 da Constituigao Federal;

II - entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 32, aquelas 
cujo valor nao ultrapasse, para bens e servigos, os limites dos incisos I e II do art. 24 da 
Lei Federal 8.666, de 1993.

Art. 33

Art. 34 - Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar n^. 1,
de 2000:
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I - considera-se contraida a obrigacao no momento da formalizagao do 
contrato administrative ou instrumento congenere;

II - no caso despesas relativas a prestagao de servigos ja existentes e 
destinados a manutengao da administragao publica, considera-se como 
compromissadas apenas as prestagoes cujo pagamento deva se verificar no exercicio 
finance'iro, observado o cronograma pactuado.

Art. 35 - Os Poderes deverao elaborar e publicar em ate trinta dias apos a 
publicagao da Lei Orgamentaria, cronograma de execugao mensal de desembolso, nos 
termos do art. 8? da Lei Complementar n? 101, de 2000.

Paragrafo Unico - No caso do Poder Executive Municipal, o ato referido no 
caput contera, ainda, metas bimestrais de realizagao de receitas, conforme disposto no 
art. 13 da Lei Complementar n^ 101, de 2000.

Art. 36-0 Executive Municipal podera incluir na Lei Orgamentaria o 
percentual de 30 % (trinta por cento) para a realizagao de alteragoes orgamentarias, na 
forma de creditos adicionais suplementares, no orgamento da administragao direta, 
indireta e do Poder Legislative.

§ 15 - As alteragoes orgamentarias constituem-se na reprogramagao ou 
reavaliagao das prioridades das agoes mediante a realocagao de recursos de uma 
categoria de programagao para outra, de urn orgao para outro e de uma unidade 
orgamentaria para outra.

§ 25 - A reprogramagao referida no paragrafo anterior sera realizada na 
forma de transferencia, transposigao e remanejamento dos recursos.

§ 35 - Para efeitos desta lei entende-se por:
I - Transferencia - a realocagao de recursos que ocorre dentro do mesmo 

orgao e do mesmo programa de trabalho no mvel de categoria economica de despesa, 
mantendo-se o programa em funcionamento;

II - Transposigao, a realocagao de recursos que ocorre de urn programa de 
trabalho para outro dentro do mesmo orgao, ampliando, desta forma, urn programa 
previsto na lei orgamentaria com recursos de outro tambem nela previsto;

III - Remanejamento, a realocagao de recursos de urn orgao/unidade para 
outro em programas de trabalho previstos na Lei Orgamentaria;

§ 45 - Excluem-se do limite de que trata 0 caput deste artigo os creditos 
adicionais suplementares que decorrem de leis municipais especificas aprovadas no 
exercicio.

§ S9 - Fica o Executive Municipal autorizado a proceder ajuste no valor das 
agoes do PPA e LDO sempre que ocorra alteragao orgamentaria que modifique estes 
valores.

Art. 37 - Fica 0 Chefe do Poder Executive Municipal autorizado, nos termos 
do art. 62 da Lei Complementar n5 101, de 2000, a custear despesas de competencia 
de outras esferas de governo no concernente a seguranga publica, assistencia jundicq.
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transito e incentive ao emprego, mediante previo firmamento de convenio, ou 
instrumento congenere.

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

Art. 39-0 Relatorio de Gestao Fiscal obedecendo aos preceitos do artigo 
54, § 45 do artigo 55 e da almea 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 ou a divida 
consolidada, os quais uma vez atingidos farao com que aquele relatorio seja divulgado 
quadrimestralmente.

Art. 40 - O projeto de lei orgamentaria demonstrara a estimativa da 
margem de expansao das despesas obrigatorias de carater continuado para 2021, em 
valores correntes, destacando-se pelos menos aquela relativa aos gastos com pessoal 
e encargos sociais.

Art. 41-0 controle de custos da execugao do orgamento sera efetuado 
em mvel de unidade orgamentaria com o desdobramento nos projetos e atividades 
cuja execugao esteja a ela subordinados.

Art. 42 - Os ajustes nas agoes dos Programas do Plano Plurianual, bem 
como as suas alteragoes em suas metas fisicas e financeiras, ocorridas ate a data do 
envio dever3o ser inclufdas na proposta orgamentaria para 2021.

Art. 43 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,
revogadas as disposigoes em contrario.
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