
homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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LEI

LEI MUNICIPAL Nº 3.670, DE 09 

DE JULHO DE 2020

DISPÕE SOBRE A LEI QUE 

GARANTA A REALIZAÇÃO DO 

SETEMBRO AZUL, NESTE 

MUNICÍPIO, COMO FORMA EM 

PROMOVER AÇÕES EM 

HOMENAGENS AOS 

DEFICIENTES AUDITIVOS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 

PARAIBA DO SUL, 

ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais, torna público e 

a CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES aprova e eu 

saciono a seguinte Lei:

Art.: 1º - Fica o Município de 

Paraíba do Sul, como forma 

obrigatória, a realização do 

SETEMBRO AZUL.

Art.: 2º - Promover ações em 

homenagem aos deficientes 

auditivos intérprete e instrutores 

de libras, no mês de Setembro.

Art.: 3º - Fica disposta na Lei, a 

primeira semana do mês de 

Setembro, a realização da 

semana de conscientização da 

cultura surda. Do Primeiro ao 

quinto dia útil.

Art.: 4º - Dentro dessa semana de 

conscientização da cultura surda, 

fica designado um dia especifico 

para homenagear o dia do atleta 

surdo.

Parágrafo Único: Em carater 

obrigatório, haverá uma moção 

de aplausos para todas as 

academias e institutos que conte 

em sue quadro de atletas, 

deficientes auditivos.

CAPITULO II

DAS AÇÕES

Art.: 5º - Das ações am plas que 

poderão ter investigadores 

financeiros, na realização das 

atividades, tais como, Teatros 

para surdos, Pantomimas, 

Espositores de arte e cultura 

surda, apresentações de artistas 

a surdos, Poesia.

Parágrafo Único: Tendo a 

aprovação do Poder Executivo e 

apoio do Poder Executivo em 

todos os aspectos necessarios 

para realização destas ações.

CAPITULO III

DA INCLUSÃO AO MERCADO DE 

TRABALHO

Art.: 6º - Fica a participação do 

Poder Executivo, que deverá ser 

estipulado por empresas públicas 

e privadas, a obrigatoriedade de 

todas as empresas que tenham 

algum vinculo com a Prefeitura, 

tais como, empresa de 

transporte, concessionárias de 

água e luz, comércio, toda a rede 

municipal de ensino, hospítais, 

meio de comunicação.

CAPITULO IV

DAS AUDIENCIAS

Art.: 7º - A Realização de 

audiência pública, onde os 

governantes irão ouvir 

diretamente os deficientes 

auditivo-surdo, suas 

necessidades, assim os 

governantes poderão dizer o que 

foi feito e o que se pretende fazer 

em beneficio da comunidade.

Art.: 8º - Nessa audiencia deverá 

firmar presença algumas 

autoridade surdas, como 

professores surdos, INES, 

Federação de interpretes, e todo 

o Poder Executivo, tais como as 

Secretarias de Educação, Saúde, 

Direitos Humanos, Deficientes 

Físicos, Associação de Surdos, 

ADAPS, Esportes, Turismo.

Art.: 9º -  Esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 04 de Junho de 

2020.

ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA

PREFEITO MUNICIPA DE 

PARAÍBA DO SUL-RJ

2017/2020

PORTARIAS

P O R T A R I A 394/2020

O Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso de 

suas atribuições legais e de 

acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

 E X O N E R A R:

Gilmara de Abreu Coelho, , 

portadora  do CPF 117.419.877.09, 

do cargo comissionado de Oficial 

de Programas Municipais B, da 

Secretaria Municipal de Saúde, 

com efeitos retroativos a 03 de 

Setembro de 2020.

Kally de Oliveira Soares,  

portadora  do CPF 

000.861.535.79 do cargo 

comissionado de Coordenador I, 

da  Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos, com efeitos 

retroativos a 01 de Setembro de 

2020.

Nelma de Siqueira Almeida, 

portadora  do CPF 

158.795.657.85, do cargo 
comissionado de Coordenador III,

VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial 

da  Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos, com efeitos 

retroativos a 01 de Setembro de 

2020.

Tatiana Izidoro Silva, portadora  

do CPF 094.898.647.65, do 

cargo de Chefe de Setor I, da  

Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos, com efeitos 

retroativos a 01 de Setembro de 

2020.

                           REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

         PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL,  04   DE 

SETEMBRO DE 2020.

                                         

ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA

 Prefeito Municipal

P O R T A R I A 395/2020

O Prefeito do Município de 

Paraíba do Sul, ALESSANDRO 

CRONGE BOUZADA, no uso de 

suas atribuições legais e de 

acordo com a legislação em 

vigor,

R e s o l v e:

 N O M E A R:

Erica Lisboa Ferreira Antunes, 

portadora  do CPF 

161.957.487.06, para exercer o 

cargo comissionado de 

Coordenador I, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos, com efeitos 

retroativos a 01 de Setembro de 

2020.

Gabriela Alves Braga de Souza, 

portadora  do CPF 

161.303.077.05, para exercer o 

cargo comissionado de 

Coordenador I, da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos, com efeitos 

retroativos a 01 de Setembro de 

2020.

Kally de Oliveira Soares,  

portadora  do CPF 

000.861.535.79 para exercer o 

cargo de Chefe de Setor I, da  

Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos, com efeitos 

retroativos a 01 de Setembro de 

2020.

Tatiana Izidoro Silva, portadora  

do CPF 094.898.647.65, para 

exercer o cargo de Chefe de 

Setor I, da  Secretaria Municipal 

de Compras e Licitações, com 

efeitos retroativos a 01 de 

Setembro de 2020.

                           REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

         PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARAÍBA DO SUL,    04  DE 

SETEMBRO DE 2020.

                                         

ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA

 Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º 396/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:                                      

                                         RETIFICAR  

a Portaria 181/2019, publicada em 

22/07/2019, de Danielle Laranja 

Alberto, onde se lê lotada na 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos, o correto é lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, 

de acordo com o Processo 

2020/8/8189.

 

                                   REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                       PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL,    03 DE SETEMBRO DE 

2020

                                           

ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º 397/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:

                            C O N C E D E R   

Afastamento para Estudo, a  

Raphael Borges Gomes, 

Cirurgião Dentista Clinico,  

lotado na Secretaria Municipal de 

Saúde,  de acordo com a Lei 

3229/2015, Art. 228 ( sem 

remuneração ), a partir de 

10/08/2020, em conformidade 

com o Processo 2020/8/7590.

                                       

                                     REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                       PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL,           04 DE SETEMBRO DE 

2020

                                               

ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º 398/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:

                           C O N C E D E R    

( 09 ) nove meses de Licença 

Prêmio, a Adriana Maria 

Gonçalves Giannini Dutra, 

Agente Administrativo, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde,  

no período de 10/08/2020 a 

10/05/2021, de acordo com o 

Processo 2020/8/7808.

                                       

                                     REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                       PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL,           04 DE SETEMBRO DE 

2020

                                               

ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA

Prefeito Municipal
VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial 

PUBLICADO POR 
OMISSÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.669, DE 25 
DE JUNHO DE 2020

Estabelece as Diretrizes para 
elaboração da Lei do Orçamento 
Anual de 2020 e dá outras 
providências

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
PARAIBA DO SUL, ALESSANDRO 
CRONGE BOUZADA, no uso de 
suas atribuições legais, torna 
público e a CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES aprova e eu 
saciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em 
cumprimento ao disposto no art. 
165, § 2o, da Constituição Federal, 
e em conformidade ao disposto na 
Lei Complementar nº 101/00 – 
LRGF – Lei de Responsabilidade 
na Gestão Fiscal as diretrizes 
gerais para a elaboração dos 
orçamentos do Município para o 
exercício de 2021, 
compreendendo:
I. As Prioridades e as Metas da 
Administração Pública Municipal 
para os Exercícios Financeiros de 
2021, 2022 e 2023; 
II. A Estrutura e Organização 
dos Orçamentos;
III. As Diretrizes Gerais para a 
Elaboração e Execução dos 
Orçamentos do Município, a 
Responsabilidade na Gestão Fiscal 
e os aspectos relevantes da 
Receita e da Despesa;
IV. As disposições relativas à 
Dívida Pública Municipal;
V. As disposições relativas às 
Despesas com Pessoal e Encargos 
Sociais;
VI. As disposições sobre a 
Receita e as possíveis alterações 
na Legislação Tributária do 
Município para o exercício 
correspondente;
VII. As disposições relativas às 
Transferências Voluntárias;
VIII. As disposições finais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL

Art.2º - As metas físicas 
detalhadas para o exercício 
financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 
Plano Plurianual a ser atualizado 
para o período 2018-2021, 
observando preferencialmente as 
seguintes prioridades:
I. URBANISMO, OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS;
II. MEIO AMBIENTE;
III. PARQUE SALUTARIS;
IV. DEFESA E BEM ESTAR 
ANIMAL;
V. AGRICULTURA E PESCA;
VI. EDUCAÇÃO;
VII. E D U C A Ç Ã O 
PROFICIONALIZANTE;
VIII. EMPREGO E RENDA;
IX. SEGURANÇA PÚBLICA;
X. ESPORTES;
XI. TURISMO;
XII. SAÚDE;
XIII. A MELHOR IDADE 
(POLÍTICAS PARA A 3ª IDADE)
XIV. TRANSPORTE PÚBLICO;
XV. DEFESA CÍVIL;
XVI. ASSISTÊNCIA SOCIAL;
XVII. CULTURA;
XVIII. RELIGIÃO;
XIX. ADMINISTRAÇÃO; e
XX. COMBATE ÀS DROGAS.

§ 1.º - As denominações e unidades 
de medida das metas do projeto 
delei orçamentária anual 
nortear-se-ão pelas utilizadas na 
lei do plano plurianual referido no 
caput deste artigo, não obstante a 
Administração Municipal poder, 
desde que disponibilizados os 
recursos (humano e material) 
necessários, definir analiticamente, 
as metas e prioridades em unidade 
de medida ou equivalente, de 
modo a que se possa melhor 
avaliar as políticas implementadas, 
programas, atividades e projetos, 
através de ato próprio, do Poder 
Executivo. 

§ 2.º - Poderá ser procedida a 
adequação das metas e 
prioridades de que trata o “caput” 
deste artigo, se durante o período 
decorrido entre a apresentação 

desta Lei e a elaboração da 
proposta orçamentária para 2021, 
surgirem novas demandas e/ou 
situações em que haja 
necessidade da intervenção do 
Poder Público, ou em decorrência 
de créditos adicionais ocorridos, 
devendo tais medidas constarem 
do PPA – 2018-2021.

§ 3.º - Na hipótese prevista no 
parágrafo anterior, o Anexo de 
Metas e Prioridades para 2021 com 
as alterações ocorridas será 
encaminhado juntamente com a 
proposta orçamentária para o 
próximo exercício, desde que 
devidamente evidenciados no 
Plano Plurianual compreendendo 
o exercício de 2021.

§ 4.º - O Poder Executivo poderá a 
qualquer tempo, proceder a 
ajustes nas metas e valores 
estabelecidos no PPA – 2018-2021, 
em razão da necessidade de 
inserção de novos projetos e 
atividades no Orçamento em 
vigor, de modo a assegurar a 
compatibilidade entre o referido 
PPA e o respectivo Orçamento. 

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art.3º - Integra esta Lei o Anexo de 
Metas Fiscais, estabelecido para o 
próximo exercício, em 
conformidade com o que dispõem 
os §§ 1.º e 3.º do art. 4. º da Lei 
Complementar n. º 101, de 4 de 
maio de 2000.

Parágrafo único - A elaboração do 
Projeto de Lei e a execução da Lei 
de Orçamento Anual para 2021, 
deverá levar em consideração o 
disposto no art. 4º da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, estabelecendo nos 
diversos Anexos que são parte 
integrante desta lei, as metas 
fiscais de receitas, despesas, 
resultado primário, nominal e 
montante da dívida pública para o 
exercício de 2021, em 
conformidade com a Portaria STN 
nº 91 de 2020.

Art.4º - Estão discriminados em 
anexo que integra esta Lei, os 
Riscos Fiscais, onde são avaliados 

os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas 
públicas.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO DOS 
ORÇAMENTOS

Art. 5º - Para efeito desta Lei, 
entende-se por:
I. Programa, o instrumento de 
organização da ação 
governamental visando à 
concretização dos objetivos 
pretendidos, sendo mensurado, 
sempre que possível por 
indicadores estabelecidos no 
plano plurianual;
II. Atividade, um instrumento 
de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de 
operações que se realizam de 
modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto 
necessário à manutenção da ação 
de governo;
III. Projeto, um instrumento de 
programação para alcançar o 
objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de 
operações, limitadas no tempo, 
das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de 
governo; 
IV. Operação Especial, as 
despesas que não contribuem 
para a manutenção das ações de 
governo, das quais não resulta um 
produto, e não geram 
contraprestação direta sob a 
forma de bens ou serviços.

Art. 6º - Cada programa 
identificará as ações necessárias 
para atingir os seus objetivos, sob 
a forma de atividades, projetos e 
operações especiais, 
especificando os respectivos 
valores e metas, bem como as 
unidades orçamentárias 
responsáveis pela realização da 
ação.

Art. 7º - Cada atividade, projeto e 
operação especial identificará a 
função e a subfunção às quais se 
vinculam, na forma do anexo que 
integra a portaria nº 42, de 14 de 
abril de 1999 e demais dispositivos 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

supervenientes, reguladores da 
matéria, do Ministério do 
Orçamento e Gestão, Secretaria 
do Tesouro Nacional e afins.

Art. 8º - As categorias de 
programação de que trata esta Lei 
serão identificadas no projeto de 
lei orçamentáriapor programas, 
atividades, projetos ou operações 
especiais.

Art. 9º - A LOA – Lei Orçamentária 
Anual - conterá: I – o Orçamento 
Fiscal; II - oOrçamento da 
Seguridade Social e, se houver, III 
– o Orçamento de Investimentos;

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 
seguridade social; e, quando 
houver, o de investimentos; 
compreenderão a programação 
dos fundos, órgãos e demais 
entidades da Administração direta 
e indireta do Município. 

§ 2.º - Os recursos estimados na 
Lei Orçamentária para 2021 serão 
destinados, preferencialmente, 
para as prioridades e metas 
estabelecidas nos Anexos do 
Plano Plurianual não se 
constituindo, todavia, em limite à 
programação das despesas.

§ 3.º - Na elaboração da proposta 
orçamentária de 2021, o Poder 
Executivo poderá aumentar ou 
diminuir as metas físicas 
estabelecidas nesta Lei, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada e 
a receita estimada, de forma a 
preservar o equilíbrio das contas 
públicas.

Art. 10 - O projeto de lei 
orçamentária anual será 
encaminhado ao Poder 
Legislativo, conforme 
estabelecido no artigo 22, seus 
incisos e parágrafo único, da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, e 
deverá observar necessariamente:
I. Texto da lei;
II. Consolidação dos quadros 
orçamentários;
III. Anexo dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, 
discriminando a receita e a 
despesa na forma definida nesta 
Lei;

Art. 11 - Integrarão a consolidação 
dos quadros orçamentários a que 
se refere o inciso II, do artigo 10, 
incluindo os complementos 
referenciados no art. 22, incisos III, 
IV, e parágrafo único da Lei nº 
4.320/64, os seguintes 
demonstrativos:

I. das receitas e das despesas 
do orçamento fiscal e do 
orçamento de seguridade social, 
bem como o conjunto dos dois 
orçamentos, que estabelecerá ao 
previsto no art. 2º, § 1º da Lei 
Federal 4.320 de 1964;
II. do resumo da estimativa da 
receita total do Município, por 
rubrica e categoria econômica e 
segundo a origem dos recursos;
III. da fixação da despesa do 
Município por função e segundo a 
origem dos recursos;
IV. da fixação da despesa do 
Município por poderes e órgãos e 
segundo a origem dos recursos;
V. da receita arrecadada nos 
três últimos exercícios anteriores 
aquele em que se elaborou a 
proposta;
VI. da receita prevista para o 
exercício em que se elabora a 
proposta;
VII. da receita prevista para o 
exercício a que se refere à 
proposta;
VIII. da despesa realizada no 
exercício imediatamente anterior;
IX. da despesa fixada para o 
exercício em que se elabora a 
proposta;
X. da despesa fixada para o 
exercício a que se refere à 
proposta;
XI. do resumo geral da despesa 
dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, isolada e 
conjuntamente, por categoria 
econômica, segundo a origem dos 
recursos;
XII. das despesas e receitas dos 
orçamentos fiscal e da seguridade 
social, isolada e conjuntamente, 
de forma agregada e sintética, 
evidenciando o déficit ou 
superávit corrente e total de cada 
um dos orçamentos;
XIII. da distribuição da receita e 
da despesa por função de 
governo dos orçamentos fiscal e 

da seguridade social, isolada e 
conjuntamente;

Art.12 - Sem prejuízo das 
atribuições contidas nos artigos 10 
e 11 desta Lei, a Lei Orçamentária 
Anual deverá ainda observar 
preferencialmente:

I. A Responsabilidade na 
Gestão Fiscal;
II. As Diretrizes Gerais para a 
Elaboração dos Orçamentos do 
Município bem como as suas 
Alterações;
III. A Organização e a Estrutura 
dos Orçamentos;
IV. A Execução Orçamentária e 
o Cumprimento de Metas;
V. a Instituição, a Previsão e a 
Efetivação de Receita;
VI. A Renúncia de Receita 
quando houver;
VII. A Geração de Despesa;
VIII. As Despesas Obrigatórias 
de Caráter Continuado;
IX. As Despesas com Pessoal;
X. O Controle da Despesa 
Total com Pessoal;
XI. As Despesas com a 
Seguridade Social;
XII. As Transferências 
Voluntárias;
XIII. A Destinação dos Recursos 
Públicos ao Setor Privado;
XIV. A Dívida e o Endividamento;
XV. Os Limites da Dívida 
Pública;
XVI. A Recondução da Dívida 
aos Limites;
XVII. As Operações de Crédito - 
Contratação;
XVIII. As Operações de Crédito - 
Vedações;
XIX. As Operações de Crédito 
por ARO - Antecipação de Receita 
Orçamentária;
XX. A Preservação do 
Patrimônio Público;
XXI. A Transparência na Gestão 
Fiscal;
XXII. A Escrituração das Contas 
Públicas;
XXIII. As Metas e as Prioridades 
da Administração Pública      
Municipal;
XXIV. As Disposições Finais.

Art. 13 - O projeto de lei 
orçamentária atualizará a 
estimativa da margem de 

expansão das despesas 
obrigatórias de caráter 
continuado para 2021, que 
compreende os gastos com 
pessoal e encargos sociais, serviço 
da dívida e custeio e manutenção 
dos órgãos municipais.

Art. 14 - Na Lei Orçamentária 
Anual, que apresentará 
conjuntamente a programação 
dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, a discriminação 
da despesa das unidades 
orçamentárias se fará por unidade 
orçamentária, segundo a 
classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 
abril de 1999 e demais dispositivos 
supervenientes, reguladores da 
matéria, emitidos pelo Ministério 
do Orçamento e Gestão, STN e 
afins, expressa por categoria de 
programação, indicando-se, para 
cada uma, minimamente, no nível 
de detalhamento, conforme artigo 
6º da Portaria Interministerial 
163/2001:

I. O orçamento a que 
pertence;
II. O grupo de despesa a que 
se refere, obedecendo a seguinte 
classificação:
a)  DESPESAS CORRENTES:
Pessoal e Encargos Sociais;
Juros e Encargos da Dívida;
Outras Despesas Correntes.
b)  DESPESAS DE CAPITAL:
Investimentos;
Inversões Financeiras;
Amortização e Refinanciamento 
da Dívida;
Outras despesas de Capital.

      CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DOS ORÇAMENTOS DO 
MUNICÍPIO, DA 
RESPONSABILIDADE NA 
GESTÃO FISCAL E DOS 
ASPECTOS RELEVANTES DA 
RECEITA E DA DESPESA.

Art. 15 - O projeto de lei 
orçamentária do Município de 
Paraíba do Sul, relativo ao 
exercício de 2021, deve obedecer 
aos Princípios de Legalidade, 
Legitimidade, Impessoalidade, 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Moralidade, Publicidade, 
Eficiência, Economicidade e 
Probidade Administrativa. 

Parágrafo único: Sem prejuízo das 
atribuições descritas no caput 
deste artigo, o projeto de Lei 
Orçamentária assegurará ainda os 
princípios de justiça, controle 
social e de transparência na 
elaboração e execução do 
orçamento:

I. O princípio de justiça social 
implica assegurar projetos e 
atividades que visem reduzir as 
desigualdades entre indivíduos e 
regiões do município, 
contribuindo para a redução da 
exclusão social;
II. O princípio de controle 
social implica assegurar a todo 
cidadão a participação na 
elaboração e no 
acompanhamento do orçamento, 
através dos instrumentos 
previstos na legislação a ser 
editada;
III. O princípio de transparência 
implica, além da observação do 
princípio constitucional da 
publicidade, a utilização dos 
meios disponíveis para garantir o 
efetivo acesso dos munícipes às 
informações relativas ao 
orçamento.

Art. 16 - A estimativa da receita e a 
fixação da despesa, constantes do 
projeto de lei orçamentária, serão 
elaboradas a preços correntes.

Art. 17 - A elaboração do projeto, a 
aprovação e a execução da lei 
orçamentária serão orientadas no 
sentido de se alcançar o melhor 
resultado primário possível no 
exercício de 2021, estabelecido no 
Anexo de Metas Fiscais, em 
conformidade com o que dispõe o 
§ 1º do art. 4º da Lei 
Complementar nº101/00.  

Art. 18 - Caso seja necessária à 
limitação de empenho das 
dotações orçamentárias e da 
movimentação financeira em 
função da ocorrência de 
circunstâncias que de alguma 
forma impeçam a obtenção de 
resultado primário satisfatório, 

conforme disposto no art. 9º e no 
inciso II do § 1º do artigo 31, todos 
da Lei Complementar nº 
101/2000, o Poder Executivo e o 
Poder Legislativo procederão à 
respectiva limitação de empenho 
e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 
‘projetos’, ‘atividades’ e 
‘operações especiais’, a serem 
aplicados de forma proporcional à 
participação do Legislativo e das 
demais entidades da 
Administração Indireta do 
Município;

§ 1º - Além das exclusões 
referentes às despesas que 
constituem obrigações 
constitucionais e legais do 
Município e às despesas 
destinadas ao pagamento dos 
serviços da dívida, o Poder 
Executivo poderá descrever 
outras despesas que não serão 
alvo de limitação de empenho, 
devendo as mesmas, encontrar-se 
assinaladas na Programação 
Financeira de Desembolso e no 
Cronograma de Execução Mensal 
de Desembolso.

§ 2º - No caso de limitação de 
empenho e de movimentação 
financeira e sem prejuízo das 
disposições contidas no parágrafo 
anterior, a Administração 
Municipal buscará 
preferencialmente preservar das 
respectivas limitações às 
despesas abaixo hierarquizadas:
I. Pessoal e encargos sociais;
II. Conservação do patrimônio 
público, conforme prevê o 
disposto no art. 45 da Lei 
Complementar nº 101/2.000;

§ 3º - As despesas obrigatórias de 
caráter continuado definidas no 
art. 17 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, cuja autorização de 
despesa decorra de relação 
contratual anterior, serão, 
independentemente de quaisquer 
limites, reempenhadas nas 
dotações próprias ou, em casos de 
insuficiência orçamentária, 
mediante transposição, 
remanejamento ou transferência 
de recursos.

§ 4º - A limitação de empenho e 
movimentação financeira de que 
trata o caput deste artigo, se dará 
nos trinta dias subsequentes ao 
final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 
de realização de Receitas 
suficientes para o cumprimento 
de Metas de Resultado Primário e 
Nominal, que se encontram 
devidamente especificado no 
Anexo de Metas Fiscais, que é 
parte integrante desta lei.

Art. 19 - A lei orçamentária para o 
exercício financeiro de 2021 
conterá dispositivos para adequar 
a despesa à receita, em função 
dos efeitos econômicos que 
decorram de:
I. Realização de receitas não 
previstas;
II. Disposições legais a nível 
federal, estadual ou municipal que 
impactem de forma desigual às 
receitas previstas e a despesas 
fixadas;
III. Adequação na estrutura do 
Poder Executivo, desde que sem 
aumento de despesa, nos casos 
em que é dispensado de 
autorização legislativa.

Art. 20 - A abertura de créditos 
suplementares e especiais 
dependerá da existência de 
recursos disponíveis para a 
despesa e será precedida de 
justificativa do cancelamento e do 
reforço das dotações, nos termos 
da Lei n.º 4.320/64, estando o 
município autorizado a abrir 
créditos suplementares num 
percentual de cinquenta por cento 
do Orçamento geral do município, 
podendo se necessário criar 
elementos de despesas dentro 
das unidades orçamentárias, 
programas e ações existentes. 

§ 1º - Tal limite não abrange os 
créditos oriundos de Superávit ou 
Excesso de Arrecadação. 
Também não abrange os créditos 
especiais que dependerão de lei 
específica.

§ 2º -A transposição, o 
remanejamento ou a transferência 
de recursos de um grupo de 

Natureza da Despesa/Modalidade 
de Aplicação para outro grupo, 
dentro do mesmo Projeto, 
Atividade e/ou Operações 
Especiais, poderá ser feita por 
Decreto do Prefeito Municipal no 
âmbito de Poder Executivo e por 
Legislativo (Art. 167, inciso VI da 
C.F.).

Art. 21 - Na programação da 
despesa, não poderão ser fixadas 
despesas, sem que estejam 
definidas as fontes de recursos.

Art. 22 - Além de observadas as 
prioridades fixadas no art. 2º desta 
lei, a Lei Orçamentária ou as de 
créditos adicionais somente 
incluirão novos projetos e 
despesas obrigatórias de duração 
continuada a cargo da 
Administração Direta, dos Fundos 
e Autarquias se:

I. Tiverem sido 
adequadamente concluídos todos 
os que estiverem em andamento;
II. Tiverem sido completadas 
as despesas de conservação do 
patrimônio público;
III. Tiverem perfeitamente 
definidas suas fontes de custeio;
IV. Os recursos alocados 
viabilizarem a conclusão de uma 
etapa ou a obtenção de uma 
unidade completa, 
considerando-se as 
contrapartidas exigidas quando 
daalocação de recursos federais, 
estaduais ou de operações de 
crédito.
V. A expansão das referidas 
despesas de caráter continuado 
não deverá ultrapassar o 
percentual descrito no Anexo de 
Metas Fiscais, desde que não 
ocorram excessos ou ingressos de 
recursos não previstos 
inicialmente, de modo a se manter 
o equilíbrio orçamentário e 
financeiro do município.

Art.23 - Nos casos de despesas de 
duração continuada, a que se 
refere o art.16 desta lei, também 
deverão ser obedecidas às 
disposições contidas nos art.16 e 
17 e seus parágrafos da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de 
maio de 2000. 

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 

Página 6 Ano 4 • Edição 390 • 08 de setembro de 2020



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

§ 1º - A Criação ou o Aumento de 
Despesa Obrigatória de Caráter 
Continuado será acompanhado 
de:

I. ESTIMOF - Estimativa do 
I m p a c t o 
O r ç a m e n t á r i o - F i n a n c e i r o , 
instruída pelas PMCUs - Premissas 
e Metodologia de Cálculos 
Utilizados, no Exercício em que 
deva entrar em vigor e nos 
subseqüentes;
II. Demonstrativo da Origem 
dos Recursos para seu Custeio;
III. Comprovação de que a 
Despesa Criada ou Aumentada 
não afetará as Metas de 
Resultados Primário e Nominal 
almejadas e descritas na LDO - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias;
IV. MC - Medidas de 
Compensação, nos Períodos 
Seguintes, pelo Aumento 
Permanente de Receita ou pela 
Redução Permanente de Despesa;
V. Adequação Orçamentária e 
Financeira com a LOA;
VI. Compatibilidade com o PPA 
- Plano Plurianual;
VII. Compatibilidade com a LDO 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º - A Criação ou o Aumento de 
Despesa Obrigatória de Caráter 
Continuado não serão executados 
antes da implementação de:

I. Comprovação de que a 
Despesa Criada ou Aumentada 
não afetará as Metas de 
Resultados Primário e Nominal;
II. MC - Medidas de 
Compensação, nos Períodos 
Seguintes, pelo Aumento 
Permanente de Receita ou pela 
Redução Permanente de Despesa;

Art. 24 - É vedada a inclusão, na lei 
orçamentária e em seus créditos 
adicionais, de quaisquer recursos 
do Município, inclusive das 
receitas próprias para clubes, 
associações de servidores e de 
dotações a título de subvenções 
sociais, ressalvadas aquelas 
destinadas a entidades privadas 
sem fins lucrativos, 
preferencialmente as que exercem 
atividades de natureza continuada 
de atendimento direto ao público 

nas áreas de assistência social, 
bem como nas áreas de saúde, 
educação, agricultura, 
meio-ambiente, cultura, esporte e 
turismo.

§ 1º - Para habilitar-se ao 
recebimento de recursos referidos 
no caput, a entidade privada sem 
fins lucrativos deverá apresentar 
declaração de funcionamento 
regular nos últimos dois anos, 
emitida no exercício de 2020 e 
comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria, sem 
prejuízo de outras 
documentações que o município 
julgar necessárias.

§ 2º - As entidades privadas 
beneficiadas com recursos 
públicos municipais, a qualquer 
título, submeter-se-ão à 
fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 
cumprimento de metas e 
objetivos para os quais receberam 
os recursos.

§ 3º - Sem prejuízo da observância 
das condições estabelecidas neste 
artigo, a inclusão de dotações na 
Lei Orçamentária e sua execução, 
dependerão ainda de:

I. Publicação, pelo Poder 
Executivo, de normas gerais ou 
específicas a serem observadas na 
concessão de auxílios, 
prevendo-se cláusula de reversão 
no caso de desvio de finalidade, 
sendo que, no caso de lei 
específica, tais normas poderão 
estar contidas no corpo da 
respectiva lei que autoriza a 
subvenção ou auxílio à entidade 
beneficiada, mesmo que de forma 
sintética.
II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 
no respectivo convênio. 

§ 4º – A concessão de benefício de 
que trata o caput deste artigo 
deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 
regulamentada por ato próprio do 
Poder Executivo.

Art. 25 - As receitas próprias das 
entidades mencionadas no artigo 
24 desta lei, (Administração Direta 

e Indireta), serão programadas 
para atender, preferencialmente, 
os gastos com pessoal e encargos 
sociais, juros, encargos e 
amortização da dívida, 
contrapartida de financiamentos e 
outras despesas de manutenção 
das respectivas entidades.

Art. 26 - A Lei Orçamentária 
somente contemplará dotação 
para investimentos com duração 
superior a um exercício financeiro 
se o mesmo estiver contido no 
Plano Plurianual ou em lei que 
autorize sua inclusão.

Art. 27 - A Lei Orçamentária 
conterá dotação para reserva de 
contingência, constituída 
exclusivamente com recursos do 
orçamento fiscal, no valor máximo 
de 20 % (cinco por cento) da 
receita corrente líquida 
consolidada, prevista para o 
exercício de 2021, destinada ao 
atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos.

Art. 28 - O Projeto de Lei 
Orçamentária, para que a 
Sistemática da Responsabilidade 
na Gestão Fiscal possa atingir a 
sua Finalidade que é o Equilíbrio 
das Contas Públicas, deve estar 
voltado para:

§ 1º - Através de Ação Planejada e 
Transparente, Cumprir Metas de 
Resultados entre Receitas e 
Despesas;

§ 2º - Mediante Prevenção de 
Riscos e Correção de Desvios, a 
Limites e Condições no que tange 
a:
I. Renúncia de Receita;
II. II. Geração de Despesas 
com Pessoal, da Seguridade Social 
e Outras;
III. III. Dívidas Consolidada e 
Mobiliária;
IV. IV. Operações de Crédito, 
inclusive por Antecipação de 
Receita – ARO;
V. V. Concessão de Garantia;
VI. VI. Inscrição em Restos a 
Pagar.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 

DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 29 - A Lei Orçamentária 
garantirá recursos para 
pagamento da despesa 
decorrente de débitos 
refinanciados, inclusive com a 
previdência social e/ou Instituto 
próprio de previdência.

Art. 30 - A elaboração da Lei 
Orçamentária deverá prever 
mecanismos que promovam a 
recondução da dívida consolidada 
do Município aos limites a serem 
estabelecidos pelo Senado 
Federal, nos termos do 
estabelecido no caput do art. 31 da 
Lei Complementar nº 101 de 04 de 
maio de 2000.

Art. 31 - O projeto de Lei 
Orçamentária poderá incluir na 
composição da receita total do 
município, recursos provenientes 
de operações de crédito, 
respeitados os limites 
estabelecidos no artigo 167, inciso 
III da Constituição Federal, 
observando, contudo, o limite de 
endividamento de até 50% das 
Receitas Correntes Líquidas 
apuradas até o final do semestre 
anterior à assinatura do contrato, 
na forma estabelecida nos artigos 
30, 31 e 32 da lei Complementar nº 
101 de 04 de maio de 2000.

§ 1º - A Lei Orçamentária Anual 
deverá conter, quando cabível, 
demonstrativos especificando, 
por operação de crédito, as 
dotações ao nível dos projetos e 
atividades, a serem financiadas 
por tais recursos.

§ 2º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a contratar 
operações de crédito, respeitado 
o limite constante do caput deste 
artigo.

Art. 32 - A Lei Orçamentária 
poderá autorizar a realização de 
operações de crédito por 
antecipação de receita, desde que 
observado o disposto no art. 38, 
da lei Complementar nº 101 de 04 
de maio de 2000.

Art. 33 - A Administração 
Municipal deverá proceder à 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

correção do principal da dívida 
contida no passivo permanente, 
utilizando preferencialmente o 
índice de preços – IPCA, ou um 
outro a ser definido pela 
autoridade tributária competente.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS 
ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO 
COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 34 - No exercício financeiro 
de 2021, as despesas com pessoal 
dos Poderes Executivo e 
Legislativo observarão as 
disposições contidas nos artigos 
18, 19 e 20, da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 35 - O Executivo poderá 
encaminhar projetos de Lei 
visando à revisão do sistema de 
pessoal, particularmente do plano 
de cargos, carreiras e salários, 
bem como o reenquadramento de 
cargos e funções, de forma a:

I. Otimizar a imagem pública 
do servidor municipal, 
reconhecendo a função social do 
seu trabalho, motivando-o 
permanentemente na busca total 
da qualidade do serviço público;
II. II.  Proporcionar 
desenvolvimento profissional dos 
servidores municipais, através de 
programas de treinamento dos 
recursos humanos;
III. III. Proporcionar 
desenvolvimento pessoal dos 
servidores municipais através de 
programas informativos, 
educativos e culturais.
IV. IV.  Melhorar as condições 
de trabalho, especialmente, no 
que concerne à saúde, segurança 
do trabalho e justa remuneração.

Art.36 – Observadas as 
disposições contidas no artigo 34 
desta lei, o Executivo poderá 
encaminhar projetos de Lei 
visando:
I. A concessão, absorção de 
vantagens e aumento de 
remuneração de servidores;
II. A criação e a extinção de 
cargos públicos, bem como a 
criação, extinção e alteração da 
estrutura de carreiras;

III. Provimento de cargos em 
conformidade com as 
necessidades da Administração 
Municipal, através da realização 
prévia de concurso público, 
respeitando-se sempre as 
atribuições e o poder 
discricionário por parte do ente 
público inerentes aos cargos em 
comissão;
IV. Provimento de cargos e 
contratações de emergência 
estritamente necessária, 
respeitada a legislação vigente.

Art. 37 - Observadas as 
disposições contidas no art. 34 
desta lei, o Legislativo poderá 
encaminhar projetos de Lei ou 
deliberar sobre projetos de 
resolução, conforme o caso, 
visando à revisão do sistema de 
pessoal, particularmente do plano 
de cargos, carreiras e salários, 
incluindo:
I. A concessão, absorção de 
vantagens e aumento de 
remuneração de servidores;
II. A criação e a extinção de 
cargos públicos, bem como a 
criação, extinção e alteração da 
estrutura de carreiras;
III. Provimento de cargos e 
contratações de emergência 
estritamente necessária, 
respeitada a legislação vigente.

Art. 38 - A criação ou ampliação 
de cargos, além daqueles 
mencionados nos artigos 
anteriores, atenderá aos seguintes 
requisitos:
I. Existência de prévia 
dotação orçamentária, suficiente 
para atender às projeções de 
despesa com pessoal e aos 
acréscimos dela decorrentes;
II. Inexistência de cargos, 
funções ou empregos públicos 
similares, vagos e sem previsão de 
uso na Administração, ressalvada 
sua extinção ou transformação 
decorrente das medidas 
propostas;
III. Resultar de ampliação, 
decorrente de investimentos ou 
de expansão de serviços 
devidamente previstos na Lei 
Orçamentária Anual;
IV. Verificação de que o ato 
que provoque aumento da 

despesa com pessoal não será 
executado antes da 
implementação de:
a) Comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não 
afetará as metas de resultado 
primário e nominal almejado pela 
AdministraçãoPública em 
conformidade com a Lei 
Complementar nº 101 de 04 de 
maio de 2000;
b) MC – Medidas de 
Compensação, nos períodos 
seguintes, pelo aumento 
permanente da receita ou pela 
redução permanente da despesa.
V. Serão nulos de pleno direito 
os atos que provoquem aumento 
da despesa com pessoal 
conforme exposto no art. 21 da Lei 
Complementar nº 101/00;
VI. Se a despesa total com 
pessoal ultrapassar os limites 
previstos nos artigos nº 22 e 23 da 
Lei Complementar nº 101/00, 
providenciar de imediato os 
procedimentos de ajuste 
estabelecidos na referida Lei.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A 
RECEITA E POSSÍVEIS 
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO 
CORRESPONDENTE

Art. 39 - As diretrizes da receita 
para o ano de 2021 impõem o 
aperfeiçoamento da 
administração dos tributos 
municipais, com vistas ao 
incremento das receitas próprias. 
Inclui-se também a possibilidade 
de concessão de incentivos fiscais 
como forma de cooperação entre 
o poder público e a iniciativa 
privada, desde que tais iniciativas 
não sejam agressivas ao meio 
ambiente e que contribuam para o 
desenvolvimento ambientalmente 
sustentável, desde que satisfeitas 
as exigências contidas no art. 4º, 
parágrafo 2º, V, da Lei 
Complementar nº 101/00.

Parágrafo único: Os tributos 
lançados e não arrecadados, 
inscritos em dívida ativa, cujos 
custos para cobrança sejam 
superiores ao credito tributário, 

poderão ser cancelados, mediante 
autorização em lei, não se 
constituindo como renúncia de 
receita, conforme disposto no art. 
14, parágrafo 3º da Lei 
Complementar nº 101/00.

Art. 40 - Poderão ser 
apresentados projetos de lei 
dispondo sobre as seguintes 
alterações na área da 
administração tributária, 
observados, quando possível, a 
capacidade econômica do 
contribuinte e, sempre, a justa 
distribuição de renda:
I. Atualização da planta 
genérica de valores do município;
II. Revisão, atualização ou 
adequação da legislação sobre 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano, suas alíquotas, forma de 
cálculo, condições de pagamento, 
descontos e isenções, inclusive 
com relação à progressividade 
deste imposto;
III. Instituição de taxas pela 
prestação de serviços, com a 
finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 
à disposição da população;
IV. Revisão da legislação 
referente ao Imposto sobre 
serviços de Qualquer Natureza;
V. Revisão da legislação sobre 
as Taxas pelo exercício do poder 
de polícia administrativo;
VI. Revisão e/ou 
implementação de isenções dos 
tributos municipais, para manter o 
interesse público e a justiça fiscal.
VII. Concessão de incentivos 
fiscais ou outros mecanismos 
tributários que permitam o 
atendimento das diretrizes do Art. 
2° desta lei;
VIII. Revisão da legislação sobre 
o uso do solo com redefinição dos 
limites da zona urbana Municipal.

Art. 41 - A Concessão ou 
Ampliação de Incentivo ou 
Benefício de Natureza Tributária 
que Compreenda Renúncia de 
Receita deverá:
I. Estar Acompanhada de 
Estimativa do Impacto 
Orçamentário Financeiro no 
Exercício em que deva Iniciar sua 
Vigência e nos 02 (dois) 
seguintes;

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

II. Atender a pelo menos uma 
das seguintes condições:
a) demonstração de que a 
Renúncia foi considerada na de 
Receita da LOA - Lei 
Orçamentária Anual e de que não 
afetará as Metas de Resultados 
Fiscais Previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;
b) estar Acompanhada de 
Medidas de Compensação, 
Exercício em que deva Iniciar sua 
Vigência e nos 02 (dois) 
seguintes, meio do Aumento de 
Receita, proveniente:
b.1 -  da Elevação de Alíquotas;
b.2 -  da Ampliação da Base de 
Cálculo;
b.3 -  da Criação de Tributo.

Art. 42 - A Concessão ou 
Ampliação de Incentivo ou 
Benefício de Natureza Tributária 
que, além de compreender 
Renúncia de Receita, estiver 
Acompanhada de Medidas de 
Compensação, no Exercício em 
que deva Iniciar sua Vigência e 
nos 02 (dois) seguintes, só entrará 
em vigor quando forem 
efetivamente Implementadas as 
Medidas de Compensação.

Art. 43 - O projeto da Lei 
Orçamentária Anual poderá 
considerar, na previsão de receita, 
a estimativa de arrecadação 
decorrente das alterações na 
legislação tributária proposta pelo 
executivo, nos termos dos artigos 
40, 41 e 42 desta lei.

§ 1º - as receitas estimadas na 
forma do caput deste artigo 
deverão ser vinculadas às 
despesas detalhadas por projetos 
e atividades.

§ 2º - a execução das despesas de 
que trata o parágrafo anterior, 
ficará condicionada à aprovação 
das alterações propostas para a 
legislação tributária.

CAPÍTULO IX
DAS TRANSFERÊNCIAS 
VOLUNTÁRIAS

Art. 44 - Transferência Voluntária 

é o Recebimento de Recursos 
Correntes ou de Capital de outro 
Ente da Federação, a Título de 
Cooperação, Auxilio ou 
Assistência Financeira, que não 
decorra de Determinação 
Constitucional, Legal ou os 
destinados ao Sistema único de 
Saúde.

Art. 45 - A Transferência 
Voluntária poderá ser realizada, se 
forem obedecidas as seguintes 
exigências:
I. Existência de Dotação 
Específica;
II. Não Utilização para 
Pagamento de Despesas com 
Pessoal Ativo, Inativo e 
Pensionista;
III. Comprovação, por Parte do 
Beneficiário, de:
a) que se acha em dia quanto 
ao Pagamento de Tributos, 
Empréstimos e Financiamentos 
devidos ao ente transferidor, bem 
como quanto à Prestação de 
Contas de Recursos 
anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos Limites 
Constitucionais relativos à 
Educação e à Saúde.
IV. Observância dos Limites 
das Dívidas Consolidada e 
Mobiliária, de Operações de 
Crédito, inclusive por Antecipação 
de Receita, de Inscrição em Restos 
a Pagar e de Despesa Total com 
Pessoal;
V. Previsão Orçamentária de 
Contrapartida;
VI. Não Utilização em 
Finalidade Diversa da Pactuada.

Art. 46 - As Sanções de 
Suspensão de Transferências 
Voluntárias não se aplicam 
àquelas relativas a Ações de 
Educação, Saúde e Assistência 
Social.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47 - É vedado consignar na 
Lei Orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com 
dotação ilimitada.

Art. 48 - A Despesa Objeto de 
Dotação Específica e Suficiente, 

ou que esteja abrangida por 
crédito genérico, apresentará 
adequação orçamentária e 
financeira com a LOA - Lei 
Orçamentária Anual se somadas 
todas as despesas da mesma 
espécie realizadas e a realizar, 
previstas no programa de 
trabalho, observando que não 
sejam ultrapassados os limites 
estabelecidos para o exercício.

Art. 49 - A Despesa apresentará 
compatibilidade com o PPA – 
Plano Plurianual, se estiver em 
Conformidade com as suas 
Diretrizes, os seus Objetivos e as 
suas Metas.

Art. 50 - A Despesa apresentará 
compatibilidade com a LDO - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, se 
estiver em conformidade com as 
suas Prioridades e as suas Metas.

Art. 51 - O Poder Executivo poderá 
estabelecer, através de decreto, 
sistema de controle de custos e de 
verificação das ações do governo, 
tendo em vista minimizar desvios 
e aferir os resultados obtidos, 
tornando-se necessário, os 
esforços no sentido de 
disponibilização dos recursos 
(material e humano) para a 
realização dos mesmos, devendo 
desde já, as despesas serem 
executadas respeitando-se os 
preços médios praticados pelo 
mercado, no tocante as aquisições 
de bens e serviços, bem como a 
utilização de tabelas e/ou 
parâmetros oficiais para a 
realização de investimentos 
(projetos), além do atendimento 
ao disposto nos diversos artigos 
da Lei nº 8.666/93, devendo o 
controle dos custos das ações 
desenvolvidas pelo Poder Público 
Municipal obedecer ao 
estabelecido no art. 50, parágrafo 
3º da Lei Complementar nº101/00.

Parágrafo único - Os custos serão 
apurados através de operações 
orçamentárias, tomando-se por 
base as metas fiscais previstas nas 
planilhas das despesas e nas 
metas físicas realizadas e 
apuradas ao final do exercício, em 
conformidade com o art. 4º, e da 

Lei Complementar nº 101/00. Os 
programas priorizados por esta 
Lei e contemplados no Plano 
Plurianual, que integrarem a Lei 
Orçamentária de 2021, serão 
objeto de avaliação permanente 
pelos responsáveis, de modo a 
acompanhar o cumprimento dos 
seus objetivos, corrigir desvios e 
avaliar seus custos e cumprimento 
das metas físicas estabelecidas.

Art. 52 - Para os efeitos do art.16 
da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2.000, entende-se 
como despesas irrelevantes, para 
fins do § 3º, aquelas cujo valor não 
ultrapasse, para bens e serviços, 
os limites dos incisos I e II do art. 
24 da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo único. Ocorrendo a 
Criação, a Expansão ou o 
Aperfeiçoamento de Ação 
Governamental que Acarrete 
Aumento da Despesa Irrelevante – 
não será necessário apresentar a 
ESTIMOF – Estimativa do Impacto 
O r ç a m e n t á r i o - F i n a n c e i r o , 
Instruída pelas PMCUs -Premissas 
e Metodologia de Cálculos 
Utilizados e a DOD - Declaração 
do Ordenador da Despesa.

Art. 53 - Notadamente, tendo em 
vista os dispositivos elencados no 
artigo anterior, em conformidade 
com o art. 16 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2.000, 
entende-se como despesas 
relevantes, aquelas cujo valor seja 
superior para bens e serviços, aos 
limites dos incisos I e II do art. 24 
da Lei nº 8.666/1993.

§ 1º - A Criação, a Expansão ou o 
Aperfeiçoamento de Ação 
Governamental - PROJETOS - que 
acarrete aumento da Despesa 
Relevante será, sempre que 
possível, acompanhado de:
I. ESTIMOF - Estimativa do 
I m p a c t o 
O r ç a m e n t á r i o - F i n a n c e i r o , 
Instruída pelas PMCUs - Premissas 
e Metodologia de Cálculos 
Utilizados, no Exercício em que 
deva entrar em vigor e nos 02 
(dois) subseqüentes; 
II. DOD - Declaração do 
Ordenador da Despesa de que o 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

Aumento tem;
a) Adequação Orçamentária e 
Financeira com a LOA - Lei 
Orçamentária Anual;
b) Compatibilidade com o PPA - 
Plano Plurianual; Compatibilidade 
com a LDO - Lei de Diretrizes;
c) Compatibilidade com a LDO – 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º - As Despesas de 
Aperfeiçoamento de Ação 
Governamental - PROJETOS - 
ficam Classificadas em 02 (dois) 
Grupos:
I. O GDR - Grupo das 
Despesas Relevantes;
II. O GDI - Grupo das Despesas 
Irrelevantes.

Art. 54 - Até trinta dias após a 
publicação da Lei Orçamentária 
de 2021, o Poder Executivo 
estabelecerá, através de decreto, 
a Programação Financeira e o 
Cronograma de Execução Mensal 
de Desembolso, nos termos do 
disposto no artigo nº 8 da Lei 
Complementar nº 101/2000 
devendo constar da programação 
financeira e cronograma de 
execução mensal de desembolso 
as Receitas e Despesas ou 
ingressos e desembolsos por 
categoria econômica e natureza 
de despesa, podendo conter 
abertura sintética dos mesmos, 
desde que permitam a correta 
análise dos dados evidenciados.

Parágrafo único. As metas 
bimestrais de realização de 
receitas serão divulgadas no 
mesmo prazo do “caput” deste 
artigo e nos termos das 
determinações constantes do art. 
13 da Lei Complementar nº 101, de 
2000.

Art. 55 - Em razão de eventuais 
descontinuidades de política 
econômica, o Poder Executivo 
poderá enviar mensagem 
reavaliando os parâmetros 
relativos às metas fiscais até o 
prazo de que trata o § 5.º do art. 
166 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Fica o Poder 
Executivo autorizado a contrair 

operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de no 
máximo 50% do valor do 
orçamento autorizado para o 
exercício de 2020. 

Art. 56 - Respeitado o disposto no 
art. 22 da Lei Complementar 
nº101/00, a concessão de 
vantagens e aumentos de 
remuneração, a criação de cargos 
e mudanças de estruturas de 
carreiras e admissão de pessoal 
ficam condicionadas à 
disponibilidade de dotação 
orçamentária suficiente para 
atender às projeções e aos 
acréscimos dela decorrentes.

Art. 57 - A Administração 
Municipal poderá proceder à 
contratação excepcional de horas 
extras, nas hipóteses em que os 
valores das despesas com pessoal 
não ultrapassarem o limite 
prudencial descrito no art. 22 da 
Lei Complementar nº 101/00, 
somente quando os respectivos 
servidores estiverem realizando 
seus trabalhos vinculados às 
ações de Educação, Saúde e 
Assistência Social.
Art. 58 - O Poder Executivo 
poderá encaminhar projeto de lei 
ao Poder Legislativo visando à sua 
adequação, no que tange a 
Estrutura Administrativa e 
Operacional, inclusive com a 
criação ou desmembramento de 
Secretarias, objetivando se ajustar 
aos novos dispositivos 
normativos, em especial os da Lei 
Complementar nº 101/00, que 
impõe metodologia e 
procedimentos complexos de 
planejamento e de gestão para os 
entes públicos, desde que 
satisfeitos os dispositivos 
descritos na Lei Orgânica 
Municipal e demais normas que 
regulem a matéria.

Art. 59 - O município poderá 
auxiliar o custeio de despesas 
atribuídas a União e ao Estado 
mediante a celebração de termo 
próprio, desde que manifestado o 
interesse municipal, bem como a 
existência de recursos 
orçamentários, não podendo tais 

despesas ultrapassar o limite de 
1% da receita corrente líquida 
destinada à reserva de 
contingência.

Art. 60 - Se o projeto de lei 
orçamentária não for aprovado 
até 31 de dezembro, sua 
programação poderá ser 
executada, até a publicação da lei 
orçamentária respectiva, 
mediante a utilização mensal de 
um valor básico correspondente a 
um doze avos das dotações para 
despesas correntes de atividades, 
e um treze avos quando se tratar 
de despesas com pessoal e 
encargos sociais, constantes da 
proposta orçamentária.

§ 1.º - Excetuam-se do disposto no 
“caput” deste artigo as despesas 
correntes nas áreas da saúde, 
educação e assistência social, bem 
como aquelas relativas ao serviço 
da dívida, amortização, 
precatórios judiciais e despesas à 
conta de recursos vinculados, que 
serão executadas segundo suas 
necessidades específicas e o 
efetivo ingresso de recursos.

§ 2.º - Não será interrompido o 
processamento de despesas com 
obras em andamento.

Art. 61 - As emendas ao projeto de 
lei orçamentária para 2021, ou aos 
projetos de lei que modifiquem a 
Lei de Orçamento Anual, devem 
atender às seguintes condições:

§ 1.º - Serem compatíveis com os 
programas e objetivos do Plano 
Plurianual 2018/2021 e suas 
alterações posteriores, com as 
diretrizes, disposições, prioridades 
e metas do referido Plano.

§ 2.º - Indicarem os recursos 
necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de 
despesa.

§ 3º - Não serão admitidas 
anulações de despesa que 
incidam sobre dotações para:
I. Pessoal e encargos sociais; 
II. Serviço da dívida.

Art. 62 - As emendas ao projeto 
de lei de orçamento anual deverão 
considerar, ainda, a prioridade das 
dotações destinadas ao 
pagamento de precatórios 
judiciários e outras despesas 
obrigatórias, assim entendidas 
aquelas com legislação ou norma 
específica; despesas financiadas 
com recursos vinculados e 
recursos para compor a 
contrapartida municipal de 
empréstimos internos e externos.

Art. 63 - O Poder Executivo 
poderá encaminhar mensagem ao 
Poder Legislativo para propor 
modificação nos projetos de lei 
relativos ao Plano Plurianual, às 
Diretrizes Orçamentárias, ao 
Orçamento Anual e aos Créditos 
Adicionais enquanto não iniciada 
a votação, no tocante às partes 
cuja alteração é proposta. 

Art. 64 - Os créditos especiais e 
extraordinários, abertos nos 
últimos quatro meses do 
exercício, poderão ser reabertos 
no exercício subsequente, por ato 
do Chefe do Poder Executivo.

Art. 65 - O Poder Executivo 
Municipal está autorizado a 
assinar convênios com o Governo 
Federal e Estadual através de seus 
Órgãos da Administração Direta 
ou Indireta, para a realização de 
obras ou serviços de competência 
ou não do Município.

Art. 66 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em 
contrário. 

PARAÍBA DO SUL,25 DE JUNHO 
DE 2020,

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal 

Paraíba do Sul

2017/2020
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homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  

LRF, art 4º, § 3º

Descrição Valor Descrição Valor
Queda de Arrecadação 3.300.000,00                 Contigenciamento dos gastos publicos 3.300.000,00                 

Processos Jurídicos c/ Julgamento Iminente 2.600.000,00                 Abertura de Créditos adicionais por Contingência 2.600.000,00                 

Catastrofes Naturais 900.000,00                    
Melhorar o sistema Pluvial / Infraestrutura 

Urbana / Recuperar áreas degradadas 900.000,00                    

TOTAL 6.800.000,00                   TOTAL 6.800.000,00                   

FONTE: Dados apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda em Abril/2020

NOTA EXPLICATIVA: 

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS   

METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º) R$ 1,00

Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB
Corrente Constante Corrente Constante Corrente Constante

(c) (c/PIB) (c) (c/PIB) (c) (c/PIB)
x 100 x 100 x 100

Receita Total  143.300.000,00  138.320.463,32 0,0179822  151.526.000,00  146.401.932,37 0,0179286  160.390.000,00  154.966.183,57 0,0178972
Receita Primária (I)  134.700.000,00  130.019.305,02 0,0169030  142.524.000,00  137.704.347,83 0,0168635  150.988.000,00  145.882.125,60 0,0168481
Despesa Total  143.300.000,00  138.320.463,32 0,0179822  151.526.000,00  146.401.932,37 0,0179286  160.390.000,00  154.966.183,57 0,0178972
Despesa Primária (II)  136.100.000,00  131.370.656,37 0,0170787  143.966.000,00  139.097.584,54 0,0170341  152.460.000,00  147.304.347,83 0,0170123
Resultado Primário (III) = (I - II)  (1.400.000,00)  (1.351.351,35) -0,0001757  (1.442.000,00)  (1.393.236,71) -0,0001706  (1.472.000,00)  (1.422.222,22) -0,0001643
Resultado Nominal  1.000.000,00  965.250,97 0,0001255  1.000.000,00  966.183,57 0,0001183  1.000.000,00  966.183,57 0,0001116
Dívida Pública Consolidada  80.922.560,63  78.110.579,76 0,0101547  74.522.560,63  72.002.474,04 0,0088175  67.822.560,63  65.529.044,09 0,0075680
Dívida Consolidada Líquida  42.922.560,63  41.431.043,08 0,0053862  35.522.560,63  34.321.314,62 0,0042030  27.822.560,63  26.881.701,09 0,0031046

FONTE: Dados apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda em Abril/2020

2023

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

20222021

ESPECIFICAÇÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, § 2º, inciso I) R$ 1,00
I-Metas Previstas II-Metas Realizadas

2019 % PIB 2019 % PIB Valor %
(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100

Receita Total  131.877.020,06 0,0177660%  134.210.714,20 0,0180803%  2.333.694,14 1,769598781
Receita Primária (I)  110.401.586,31 0,0148729%  125.844.526,19 0,0169533%  15.442.939,88 13,98796919
Despesa Total  131.877.020,06 0,0177660%  132.082.876,11 0,0177937%  205.856,05 0,156096983
Despesa Primária (II)  126.501.284,20 0,0170418%  125.155.849,02 0,0168605%  (1.345.435,18) -1,063574325
Resultado Primário (III)=(I - II)  (16.099.697,89) -0,0021689%  688.677,17 0,0000928%  16.788.375,06 -104,2775782
Resultado Nominal  (11.600.000,00) -0,0015627%  38.613.649,29 0,0052019%  50.213.649,29 -432,876287
Dívida Pública Consolidada  12.518.059,90 0,0016864%  89.778.560,63 0,0120946%  77.260.500,73 617,1922914
Dívida Consolidada Líquida  4.918.059,90 0,0006625%  53.418.504,04 0,0071963%  48.500.444,14 986,1702608

FONTE: Dados apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda em Abril/2020

ESPECIFICAÇÃO
Variação (II-I)

2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) R$ 1,00

2018 2019 2020 2021 % 2022 % 2023 %
Receita Total  121.652.134,31  131.877.020,06  148.144.774,48  143.300.000,00 0,018%  151.526.000,00 0,018%  160.390.000,00 0,018%

Receita Primária (I)  117.644.364,89  110.401.586,31  132.981.874,48  134.700.000,00 0,017%  142.524.000,00 0,017%  150.988.000,00 0,017%

Despesa Total  121.663.199,98  131.877.020,06  148.144.774,48  143.300.000,00 0,018%  151.526.000,00 0,018%  160.390.000,00 0,018%

Despesa Primária (II)  120.386.410,19  126.501.284,20  145.308.774,48  136.100.000,00 0,017%  143.966.000,00 0,017%  152.460.000,00 0,017%

Resultado Primário (III)=(I - II)  (2.742.045,30)  (16.099.697,89)  (12.326.900,00)  (1.400.000,00) 0,000%  (1.442.000,00) 0,000%  (1.472.000,00) 0,000%

Resultado Nominal  148.733,50  (11.600.000,00)  639.943,41  1.000.000,00 0,000%  1.000.000,00 0,000%  1.000.000,00 0,000%

Dívida Pública Consolidada  34.112.851,71  12.518.059,90  87.022.560,63  80.922.560,63 0,010%  74.522.560,63 0,009%  67.822.560,63 0,008%

Dívida Consolidada Líquida  14.912.851,71  4.918.059,90  50.022.560,63  42.922.560,63 0,005%  35.522.560,63 0,004%  27.822.560,63 0,003%

2018 2019 2020 2021 % 2022 % 2023 %
Receita Total  117.345.552,53  126.561.439,60  144.207.898,84  138.320.463,32 0,017%  146.401.932,37 0,017%  154.966.183,57 0,017%

Receita Primária (I)  113.479.661,32  105.951.618,34  129.447.945,57  130.019.305,02 0,016%  137.704.347,83 0,016%  145.882.125,60 0,016%

Despesa Total  117.356.226,47  126.561.439,60  144.207.898,84  138.320.463,32 0,017%  146.401.932,37 0,017%  154.966.183,57 0,017%

Despesa Primária (II)  116.124.636,05  121.402.384,07  141.447.264,17  131.370.656,37 0,016%  139.097.584,54 0,016%  147.304.347,83 0,016%

Resultado Primário (III)=(I - II)  (2.644.974,73)  (15.450.765,73)  (11.999.318,60)  (1.351.351,35) 0,000%  (1.393.236,71) 0,000%  (1.422.222,22) 0,000%

Resultado Nominal  143.468,22  (11.132.437,62)  622.937,22  965.250,97 0,000%  966.183,57 0,000%  966.183,57 0,000%

Dívida Pública Consolidada  32.905.229,78  12.013.493,19  84.709.978,22  78.110.579,76 0,010%  72.002.474,04 0,009%  65.529.044,09 0,007%

Dívida Consolidada Líquida  14.384.924,96  4.719.827,16  48.693.235,31  41.431.043,08 0,005%  34.321.314,62 0,004%  26.881.701,09 0,003%

FONTE: Dados apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda em Abril/2020

NOTA EXPLICATIVA: 

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

VALORES A PREÇOS CORRENTES



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS 

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art 4º, § 2º, inciso III)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 % 2018 % 2017 %

Patrimônio / Capital 51.786.597,82      100,00% 48.505.079,17      93,66% 53.257.981,22      109,80%
Reservas 0,00% 0,00% 0,00%
Resultado Acumulado 0,00% 3.281.518,65        6,34% -4.752.902,05       -9,80%

TOTAL 51.786.597,82      100,00% 51.786.597,82      100,00% 48.505.079,17      100,00%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 % 2018 % 2017 %
Patrimônio 27.449.834,57      1292,77% 36.277.382,01      132,16% 6.596.720,16        18,18%
Reservas 0,00% 0,00% 0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados -25.326.504,86     -1192,77% -8.827.547,44       -32,16% 29.680.661,85      81,82%

TOTAL 2.123.329,71        100,00% 27.449.834,57      100,00% 36.277.382,01      100,00%
FONTE: Dados apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda em Abril/2020

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

REGIME PREVIDENCIÁRIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, § 2º, inciso III)
RECEITAS 2019 2018 2017

REALIZADAS (a) (b) (c)
Alienação de Bens Móveis -                    20.591,71          

   TOTAL (I) -                    -                      20.591,71          

DESPESAS 2019 2018 2017
EXECUTADAS (d) (e) (f)

Investimentos -                    -                      -                     
Inversões Financeiras -                    -                      -                     

   TOTAL (II) -                    -                      -                     
   SALDO FINANCEIRO (g)=((Ia-IId)+IIIh) (h)=((Ib-IIe)+ IIIi) (i)=(Ic-IIf)
   VALOR (III) 20.591,71         20.591,71           20.591,71          
FONTE: Dados apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda em Abril/2020

2021



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea a) R$ Milhares

RECEITAS 2017 2018 2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)

 6.344.260,6  6.687.292,8  10.012.063,0

    RECEITAS CORRENTES  6.344.260,6  6.687.292,8  10.285.121,7
        Receita de Contribuições dos Segurados  2.860.412,4  4.395.317,1  5.492.883,0
            Pessoal Civil  2.860.412,4  4.395.317,1  5.492.883,0

Contribuição Patronal Civil  1.594.871,6  835.599,0  3.830.690,4
Contrbuição do Servidor Ativo Civil  -  -  - 
Contribuição do Servidor Inativo Civil  -  -  - 
Contribuição do Pensionista Civil  -  -  - 

        Outras Receitas de Contribuições  218.017,8  360.550,7  - 
        Receita Patrimonial  1.668.532,3  1.095.826,0  688.489,6

Receitas de Valores Mobiliários  1.668.532,3  1.095.826,0  688.489,6
Outras Receitas Patrimoniais  -  -  - 

        Receita de Serviços  -  -  - 
        Outras Receitas Correntes  2.426,5  -  273.058,7
            Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS  -  -  - 
            Outras Receitas Correntes  2.426,5  -  273.058,7
    RECEITAS DE CAPITAL  -  -  - 
        Alienação de Bens, Direitos e Ativos  -  -  - 
        Amortização de Empréstimos  -  -  - 
        Outras Receitas de Capital  -  -  - 
    (-) DEDUÇÕES DA RECEITA  -  -  273.058,7
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III) = (I + II)  6.344.260,6  6.687.292,8  10.012.063,0

DESPESAS 2017 2018 2019

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

 10.981.553,4  12.546.421,8  14.950.844,5

    ADMINISTRAÇÃO  705.288,6  829.561,0  715.224,5
        Despesas Correntes  703.988,6  827.271,0  715.224,5
        Despesas de Capital  1.300,0  2.290,0  - 
    PREVIDÊNCIA SOCIAL  10.276.264,8  11.716.860,8  14.235.620,0
        Pessoal Civil  10.276.264,8  11.716.860,8  14.235.620,0

Aposentadorias  8.984.186,1  10.254.755,5  12.695.379,0
Pensões  1.291.985,5  1.461.344,3  1.540.241,0
Outros Benefícios Previdênciários  93,2  761,0  - 

        Outras Despesas Previdenciárias  -  -  - 
            Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS  -  -  - 
            Demais Despesas Previdenciárias  -  -  - 
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)  - 
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (VI) = (IV + V)  10.981.553,4  12.546.421,8  14.950.844,5
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)  (4.637.292,8)  (5.859.129,0)  (4.938.781,5)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO

2017 2018 2019

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  -  -  273.058,7
    Plano Financeiro  -  -  - 
        Recurso para Cobertura de Insuficiências Financeiras  -  -  - 
        Recursos para Formação de Reserva  -  -  - 
        Outros Aportes para o RPPS  -  -  - 
    Plano Previdenciário  -  -  273.058,7
        Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro  -  -  273.058,7
        Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial  -  -  - 
        Outros Aportes para o RPPS  -  -  - 

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  7.411.623,5  4.358.230,8  4.358.230,8
BENS E DIREITOS DO RPPS  10.553.554,2  5.642.759,2  5.642.759,2
FONTE: Anexo IV dos RREO da LRF dos Respectivos Anos

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

R$ Milhares
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO
Valor Valor Valor EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d)=(d Exercício Anterior) + (c)
2019 0,00 0,00 0,00 55.961.451,40
2020 17.958.045,10 14.105.013,90 3.853.031,20 59.814.482,60
2021 19.334.553,10 14.670.780,20 4.663.772,90 64.478.255,50
2022 20.781.414,20 15.574.174,50 5.207.239,70 69.685.495,20
2023 22.282.915,60 16.515.681,60 5.767.234,00 75.452.729,20
2024 23.840.377,30 17.513.061,90 6.327.315,40 81.780.044,60
2025 25.454.136,70 18.854.595,10 6.599.541,60 88.379.586,20
2026 27.107.259,70 20.104.726,20 7.002.533,50 95.382.119,70
2027 28.807.933,70 21.168.121,20 7.639.812,50 103.021.932,20
2028 30.570.562,00 22.292.201,00 8.278.361,00 111.300.293,20
2029 32.395.571,60 23.209.278,70 9.186.292,90 120.486.586,10
2030 34.299.481,00 24.074.917,10 10.224.563,90 130.711.150,00
2031 36.290.470,80 25.106.920,30 11.183.550,50 141.894.700,50
2032 38.408.747,80 26.239.579,90 12.169.167,90 154.063.868,40
2033 39.494.642,50 27.057.066,80 12.437.575,70 166.501.444,10
2034 40.601.082,70 27.787.835,70 12.813.247,00 179.314.691,10
2035 41.734.562,20 28.660.647,00 13.073.915,20 192.388.606,30
2036 42.888.239,80 29.291.902,60 13.596.337,20 205.984.943,50
2037 44.077.880,50 29.987.866,30 14.090.014,20 220.074.957,70
2038 45.301.820,10 30.808.898,90 14.492.921,20 234.567.878,90
2039 46.554.673,90 31.484.698,30 15.069.975,60 249.637.854,50
2040 47.846.952,90 31.954.052,10 15.892.900,80 265.530.755,30
2041 49.193.472,50 32.463.406,70 16.730.065,80 282.260.821,10
2042 50.595.151,00 33.076.691,60 17.518.459,40 299.779.280,50
2043 52.049.127,10 33.963.190,70 18.085.936,40 317.865.216,90
2044 53.542.211,40 34.579.064,10 18.963.147,30 336.828.364,20
2045 55.093.054,50 35.060.092,70 20.032.961,80 356.861.326,00
2046 56.713.280,30 35.589.079,60 21.124.200,70 377.985.526,70
2047 58.404.242,80 36.391.338,10 22.012.904,70 399.998.431,40
2048 60.153.859,10 37.033.405,90 23.120.453,20 423.118.884,60
2049 61.975.330,40 37.435.067,90 24.540.262,50 447.659.147,10
2050 63.887.463,60 37.791.716,00 26.095.747,60 473.754.894,70
2051 42.132.385,40 38.144.955,90 3.987.429,50 477.742.324,20
2052 42.584.852,50 38.525.563,80 4.059.288,70 481.801.612,90
2053 43.044.948,10 39.080.160,90 3.964.787,20 485.766.400,10
2054 43.502.741,90 39.973.855,60 3.528.886,30 489.295.286,40
2055 43.937.802,40 39.912.379,30 4.025.423,10 493.320.709,50
2056 44.406.129,10 39.863.883,00 4.542.246,10 497.862.955,60
2057 44.908.993,20 39.815.605,00 5.093.388,20 502.956.343,80
2058 45.448.508,80 39.754.875,20 5.693.633,60 508.649.977,40
2059 46.027.677,70 40.309.617,50 5.718.060,20 514.368.037,60
2060 46.612.007,40 40.902.561,50 5.709.445,90 520.077.483,50
2061 47.199.573,00 41.466.869,90 5.732.703,10 525.810.186,60
2062 47.792.345,10 42.000.932,00 5.791.413,10 531.601.599,70
2063 48.392.510,20 42.579.053,00 5.813.457,20 537.415.056,90
2064 48.997.928,50 43.164.486,80 5.833.441,70 543.248.498,60
2065 49.608.537,60 43.712.730,90 5.895.806,70 549.144.305,30
2066 50.226.942,50 44.312.380,40 5.914.562,10 555.058.867,40
2067 50.850.589,50 44.873.664,00 5.976.925,50 561.035.792,90
2068 51.482.159,30 45.446.800,50 6.035.358,80 567.071.151,70

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF,art.4º,§2º, inciso IV, alínea a)

EXERCÍCIO



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 

Página 15 Ano 4 • Edição 390 • 08 de setembro de 2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

R$ Milhares
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO
Valor Valor Valor EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d)=(d Exercício Anterior) + (c)

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF,art.4º,§2º, inciso IV, alínea a)

EXERCÍCIO

2069 52.121.481,00 46.020.750,10 6.100.730,90 573.171.882,60
2070 52.769.037,00 46.601.090,30 6.167.946,70 579.339.829,30
2071 53.425.005,10 47.187.877,80 6.237.127,30 585.576.956,60
2072 54.089.571,20 47.781.169,70 6.308.401,50 591.885.358,10
2073 54.762.930,10 48.336.699,40 6.426.230,70 598.311.588,80
2074 55.447.945,40 48.942.482,30 6.505.463,10 604.817.051,90
2075 56.142.372,60 49.554.931,00 6.587.441,60 611.404.493,50
2076 56.846.449,00 50.121.640,80 6.724.808,20 618.129.301,70
2077 57.563.571,40 50.699.664,90 6.863.906,50 624.993.208,20
2078 58.293.918,50 51.324.770,30 6.969.148,20 631.962.356,40
2079 59.035.534,60 51.908.001,30 7.127.533,30 639.089.889,70
2080 59.791.685,60 52.496.526,10 7.295.159,50 646.385.049,20
2081 60.563.004,20 53.090.365,50 7.472.638,70 653.857.687,90
2082 61.350.161,00 53.740.469,10 7.609.691,90 661.467.379,80
2083 62.150.811,20 54.345.789,50 7.805.021,70 669.272.401,50
2084 62.968.533,30 54.956.495,20 8.012.038,10 677.284.439,60
2085 63.804.111,90 55.566.000,80 8.238.111,10 685.522.550,70
2086 64.658.774,80 56.187.464,90 8.471.309,90 693.993.860,60
2087 65.533.035,50 56.807.629,60 8.725.405,90 702.719.266,50
2088 66.428.235,00 57.377.240,90 9.050.994,10 711.770.260,60
2089 67.348.751,50 58.014.057,70 9.334.693,80 721.104.954,40
2090 68.292.161,40 58.649.401,40 9.642.760,00 730.747.714,40
2091 69.260.018,20 59.290.086,70 9.969.931,50 740.717.645,90
2092 70.253.561,00 59.936.123,60 10.317.437,40 751.035.083,30
2093 71.274.103,90 60.580.370,50 10.693.733,40 761.728.816,70

FONTE: Anexo X dos RREO da LRF do exercício de 2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS   

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art 4º, § 2º, inciso V)
COMPENSAÇÃO

2021 2022 2023

0,00 0,00
FONTE: Dados apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda em Abril/2020

NOTA EXPLICATIVA: 

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

TRIBUTO MODALIDADE
SETOR/PROGRAMA/ 

BENEFICIÁRIO

TOTAL



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art 4º, § 2º, inciso V)
EVENTO Valor Previsto

   Aumento Permanente da Receita  (6.498.174,48)
   (-) Transferências Constitucionais
   (-) Transferências ao FUNDEB  (1.653.400,00)
   Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)  (4.844.774,48)
   Redução Permanente da Despesa(II)  4.844.774,48
   Margem Bruta (III) = (I + II)  - 
   Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)  - 
      Novas DOCC  - 
      Novas DOCC geradas por PPP  - 
   Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)  - 
FONTE: Dados apurados pela Secretaria Municipal de Fazenda em Abril/2020

NOTA EXPLICATIVA: 

O aumento permanente da receita refere-se a projeção de aumento da receita tributária para 

o exercício de 2016, baseando-se na meta da inflação para o exercício de 2016. O Saldo

Utilizado da Margem Bruta, se refere ao aumento da despesa de custeio da máquina

administrativa. Com relação as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado não há, em

tramitação, nenhum projeto de Lei que vislumbre a criação desse tipo de despesa.

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS      
ANEXO DE RISCOS FISCAIS   

DEMONSTRATIVO DE INDICADORES ECONOMICOS  

% Data Publicação % Data Publicação

2007  323.698.285.515,45 5,21% 11/03/2008 4,45% 10/01/2008
2008  378.285.800.318,05 5,19% 09/03/2009 6,09% 08/01/2009
2009  391.650.854.276,54 -0,23% 10/03/2010 4,25% 12/01/2010
2010  449.858.101.106,87 7,58% 02/03/2011 5,90% 06/01/2011
2011  512.767.904.774,59 2,82% 05/03/2012 6,59% 05/01/2012
2012  574.884.973.126,00 0,95% 28/02/2013 5,76% 09/01/2013
2013  628.226.069.365,24 2,18% 26/02/2014 5,74% 09/01/2014
2014  671.076.844.309,39 0,00% 26/03/2015 6,36% 08/01/2015
2015  659.138.951.835,16 -3,81% 02/03/2016 10,65% 07/01/2016
2016  640.185.779.542,00 -3,50% 06/03/2017 6,34% 10/01/2017
2017  671.362.363.862,00 1,05% 28/02/2018 2,79% 09/01/2018
2018  704.492.000.000,00 1,22% 27/02/2019 3,67% 10/01/2019
2019  742.302.000.000,00 1,12% 03/03/2020 4,20% 09/01/2020
2020  747.239.000.000,00 -2,01% 09/04/2020 2,73% 09/04/2020
2021  796.899.000.000,00 2,94% 09/04/2020 3,60% 09/04/2020
2022  845.162.000.000,00 2,47% 09/04/2020 3,50% 09/04/2020
2023  896.173.000.000,00 2,45% 09/04/2020 3,50% 09/04/2020

Fonte:

NOTA EXPLICATIVA:

CRESCIMENTO PIB

CRESCIMENTO DE PIB = PIB Total - Média - Anual - Sistema de Expectativa de
Mercado/Séries Estatisticas Consolidadas BACEN.

EXERCÍCIO FISCAL DE 2021

PIB do Estado do Rio de Janeiro = 2007 a 2017 - Valores Efetivamente executados conforme
PESQUISA E ESTATISTICA / DADOS ECONÔMICOS / PIB ESTADUAL/MUNICIPAL /
TABELAS / PIB MUNICIPAL da Fundação CEPERJ; 2018 a 2023 Projeção segundo indicador
de Crescimento do PIB Nacional + IPCA - Média - Top 5 Longo Prazo do Banco Central do
Brasil.

PIB do Estado do Rio de Janeiro - Fundação CEPERJ

Tx. Inflação = IPCA Anual - Média - Top 5 Longo Prazo - Sistema de Expectativa de
Mercado/Séries Estatisticas Consolidadas BACEN.

VALOR DO PIB / RJAno
TAXA DE INFLAÇÃO



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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080/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

CEREAIS BRAMIL LTDA POSTO 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0BJETO

VALOR R$ 133.000,00

VIGÊNCIA 12/08/2020 A 10/11/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

=========================================================================================

081/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ECOLINE ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 141.609,87

VIGÊNCIA 21/08/2020 A 21/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

=========================================================================================

CONTRATANTE

CONTRATADA

CONTRATO Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO Nº

CONTRATANTE

CONTRATADA

INTERESSADA

Aquisição de Cestas Básicas, por disposição do presente contrato administrativo, em conformidade

com o Processo Administrativo nº: 2020/7/6939, Justificativa de Dispensa de Licitação nº 012/2020,

o CONTRATADO, compromete-se a fornecer o objeto

cento e trinta e três mil reais

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

INTERESSADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MONTEDÔNIO, NA RUA VENEZUELA,

Nº 346 – PARQUE MORONE – PARAÍBA DO SUL/RJ, CONFORME DESCRITO NO

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS.

cento e quarenta e um mil, seiscentos e nove reais e oitenta e sete centavos

AUTORIZAÇÃO

082/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 85.803,18

VIGÊNCIA 26/08/2020 A 26/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

083/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

C B F DE SOUZA GOBBI-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 223.200,00

VIGÊNCIA 26/08/2020 A 31/12/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO Nº

CONTRATANTE

CONTRATADA

oitenta e cinco mil, oitocentos e três reais e dezoito centavos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DO

ESPAÇO FÍSICO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL,

LOCALIZADO NO BAIRRO INEMA – PARAÍBA DO SUL/RJ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I -

MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

INTERESSADA

QUALITY LUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO 

EIRELI

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO Nº

CONTRATANTE

CONTRATADA

INTERESSADA

Contrato à Ata de Registro de Preços nº 104/2020, cujo objetivo é a Prestação de serviços de

impressão de cadernos de atividades complementares de leitura e escrita e de conceitos

matemáticos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme

especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

duzentos e vinte e três mil e duzentos reais

AUTORIZAÇÃO

EXTRATOS



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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084/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

MARIA JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA 00384758711

0BJETO

VALOR R$ 138.750,00

VIGÊNCIA 30/08/2020 A 31/12/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO Nº

CONTRATANTE

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

INTERESSADAS

Contrato à Ata de Registro de Preços nº 100, cujo objetivo é a Prestação de Serviços de Buffet,

solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento aos eventos promovidos pelas

Secretarias, atendendo às necessidades do Município de Paraíba do Sul - RJ

cento e trinta e oito mil setecentos e cinquenta reais

AUTORIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

063/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 125.002,82

VIGÊNCIA 04/08/220 A 04/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

064/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 1.201.795,00

VIGÊNCIA 04/08/2020 A 04/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

cento e vinte e cinco mil, dois reais e oitenta e dois centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais Hidrossanitários, para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas

neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

PARTICIPANTES

AUTORIZAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Gêneros Hortifrutigranjeiros para os alunos das Creches, Pré-Escolar, AEE,

EJA e Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria

Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no

Termo de Referência (Anexo I).

hum milhão, duzentos e um mil, setecentos e noventa e cinco reais



067/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

LUZ COR COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 33.700,00

VIGÊNCIA 04/08/2020 A 04/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

068/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 336.110,00

VIGÊNCIA 04/08/2020 A 04/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

AUTORIZAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais para Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do

Município de Paraíba do Sul, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes,

Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

trezentos e trinta e seis mil cento e dez reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais para Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do

Município de Paraíba do Sul, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes,

Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

trinta e três mil e setecentos reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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065/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

OBRA PRIMA DE PATY DO ALFERES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 54.570,00

VIGÊNCIA 04/08/2020 A 04/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

066/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 64.405,00

VIGÊNCIA 04/08/2020 A 04/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais para Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do

Município de Paraíba do Sul, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes,

Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

sessenta e quatro mil quatrocentos e cinco reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais para Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do

Município de Paraíba do Sul, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes,

Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).
cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

PARTICIPANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº



071/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

JB MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 47.375,00

VIGÊNCIA 05/08/2020 A 05/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

072/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA-EPP

PARTICIPANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 10.300,00

VIGÊNCIA 05/08/2020 A 05/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais fornecimentos de Material de Higiene pessoal, atendendo às necessidades da Secretaria

Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no

Termo de Referência (Anexo I).

dez mil e trezentos reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais fornecimentos de Material de Higiene pessoal, atendendo às necessidades da Secretaria

Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no

Termo de Referência (Anexo I).

quarenta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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069/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 32.309,00

VIGÊNCIA 05/08/2020 A 05/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

070/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

LUZ COR COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 151.209,00

VIGÊNCIA 05/08/2020 A 05/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais Elétricos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste

edital e no Termo de Referência (Anexo I).

cento e cinquenta e um mil duzentos e nove reais

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais Elétricos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste

edital e no Termo de Referência (Anexo I).

trinta e dois mil trezentos e nove reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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073/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0BJETO

VALOR R$ 7.307,00

VIGÊNCIA 05/08/2020 A 05/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

074/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

LUZ COR COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0BJETO

VALOR R$ 6.819,09

VIGÊNCIA 05/08/2020 A 05/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Constitui objeto desta licitação a Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro

Geral de Registro de Preços para eventuais aquisições de Material Elétrico e Ferramentas, para

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,

conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência

(Anexo I).

seis mil, oitocentos e dezenove reais e nove centavos

Constitui objeto desta licitação a Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro

Geral de Registro de Preços para eventuais aquisições de Material Elétrico e Ferramentas, para

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,

conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência

(Anexo I).

sete mil trezentos e sete reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

075/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 27.132,88

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

076/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 32.265,60

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios para o CAPS I e CAPS AD, atendendo às necessidades

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste

edital e no Termo de Referência (Anexo I).

trinta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios para o CAPS I e CAPS AD, atendendo às necessidades

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste

edital e no Termo de Referência (Anexo I).

vinte e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e oito  centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

PARTICIPANTES



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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077/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

OBRA PRIMA DE PATY DO ALFERES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 20.712,00

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

078/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 18.797,10

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material de Pintura, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e

no Termo de Referência (Anexo I).

dezoito mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais e ferramentas para obras, atendendo às necessidades da

Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

vinte mil setecentos e doze reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

079/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 8.776,00

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

080/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

LUZ COR COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 17.129,80

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais e ferramentas para obras, atendendo às necessidades da

Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

dezessete mil, cento e vinte e nove reais e oitenta centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de materiais e ferramentas para obras, atendendo às necessidades da

Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

oito mil setecentos e setenta e seis reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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081/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

UPSTAND ESTRUTURAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 517.130,00

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

082/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS EIRELI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 44.900,00

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais prestações de serviços de Locação de Estruturas, em caráter emergencial, para atender

às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência (Anexo I).

quarenta e quatro mil e novecentos reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais prestações de serviços de Locação de Estruturas, em caráter emergencial, para atender

às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência (Anexo I).

quinhentos e dezessete mil cento e trinta reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

083/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0BJETO

VALOR R$ 39.945,10

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

084/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ROTA 393 ALIMENTOS LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0BJETO

VALOR R$ 86.872,93

VIGÊNCIA 07/08/2020 A 07/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal

de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme especificações e quantidades estabelecidas

neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

oitenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal

de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme especificações e quantidades estabelecidas

neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).

trinta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos



homenagem aos deficientes 

fica designado um dia especifico 

deficientes auditivos.

financeiros, na realização das 

diretamente os deficientes 

em beneficio da comunidade.

firmar presença algumas 

Direitos Humanos, Deficientes 

do cargo comissionado de Oficial VIII. As disposições finais.

financeiro de 2021 são aquelas 
devidamente especificadas no 

necessários, definir analiticamente, 

fiscais de receitas, despesas, 

identificará as ações necessárias 

especificando os respectivos 

operação especial identificará a 

do Tesouro Nacional e afins.

serão identificadas no projeto de 

§ 1.º - Os orçamentos fiscal e da 

estabelecidas nesta Lei, a fim de 

fiscal e da seguridade social, 

despesa na forma definida nesta 

do orçamento fiscal e do 

III. da fixação da despesa do 

IV. da fixação da despesa do 

IX. da despesa fixada para o 

X. da despesa fixada para o 

dos orçamentos fiscal e da 

orçamentos fiscal e da seguridade 

evidenciando o déficit ou 

governo dos orçamentos fiscal e 

dos orçamentos fiscal e da 

classificação programática 
definida pela Portaria nº 42 de 14 

afins, expressa por categoria de 

classificação:

Amortização e Refinanciamento 

Eficiência, Economicidade e 

fixação da despesa, constantes do 

movimentação financeira em 

e de movimentação financeira, 
podendo definir percentuais 
específicos, para o conjunto de 

financeira e sem prejuízo das 

caráter continuado definidas no 

insuficiência orçamentária, 

movimentação financeira de que 

final de determinado bimestre em 
que se verificar a impossibilidade 

suficientes para o cumprimento 

devidamente especificado no 

exercício financeiro de 2021 

fixadas;

justificativa do cancelamento e do 

específica.

despesa, não poderão ser fixadas 

definidas as fontes de recursos.

prioridades fixadas no art. 2º desta 

definidas suas fontes de custeio;

financeiro do município.

sem fins lucrativos, 

fins lucrativos deverá apresentar 

beneficiadas com recursos 

fiscalização do Poder Público com 
a finalidade de verificar o 

específicas a serem observadas na 

no caso de desvio de finalidade, 

específica, tais normas poderão 

beneficiada, mesmo que de forma 

II. Identificação do 
beneficiário e do valor transferido 

deverá estar definida em lei 
específica, podendo ser 

contrapartida de financiamentos e 

superior a um exercício financeiro 

orçamento fiscal, no valor máximo 

eventos fiscais imprevistos.

refinanciados, inclusive com a 

apuradas até o final do semestre 

demonstrativos especificando, 

atividades, a serem financiadas 

outro a ser definido pela 

Art. 34 - No exercício financeiro 

desenvolvimento profissional dos 

dotação orçamentária, suficiente 

IV. Verificação de que o ato 

de concessão de incentivos fiscais 

finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis, colocados 

interesse público e a justiça fiscal.

fiscais ou outros mecanismos 

o uso do solo com redefinição dos 

ficará condicionada à aprovação 

Específica;

Beneficiário, de:

finalidade imprecisa ou com 

Dotação Específica e Suficiente, 

financeira com a LOA - Lei 

verificação das ações do governo, 

parâmetros oficiais para a 

base as metas fiscais previstas nas 

apuradas ao final do exercício, em 

fins do § 3º, aquelas cujo valor não 

ficam Classificadas em 02 (dois) 

financeira e cronograma de 

relativos às metas fiscais até o 

ficam condicionadas à 

orçamentária suficiente para 

necessidades específicas e o 

projetos de lei que modifiquem a 

específica; despesas financiadas 

modificação nos projetos de lei 
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085/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

GN ALIMENTOS LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 250.050,00

VIGÊNCIA 10/08/2020 A 10/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

086/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

FRIGORÍFICO CALAFATE LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 628.895,00

VIGÊNCIA 10/08/2020 A 10/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Carnes para os alunos das Creches, Pré-Escolar, EJA, AEE e Ensino

Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

seiscentos e vinte e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Carnes para os alunos das Creches, Pré-Escolar, EJA, AEE e Ensino

Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

duzentos e cinquenta mil e cinquenta reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

087/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 54.600,00

VIGÊNCIA 10/08/2020 A 10/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

088/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ANTÔNIO LUIZ VIEIRA DO NASCIMENTO11616446790

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 46.800,00

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais prestações de serviços de veiculação de áudio em carro de som, para atender às

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades

estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência (Anexo I).

quarenta e seis mil e oitocentos reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Carnes para os alunos das Creches, Pré-Escolar, EJA, AEE e Ensino

Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

cinquenta e quatro mil e seiscentos reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA
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089/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 66.771,43

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

090/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ROTA 393 ALIMENTOS LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 68.850,00

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene para os alunos das Creches, Pré-Escolar e

Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene para os alunos das Creches, Pré-Escolar e

Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

sessenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES
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091/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

JM GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 118.640,20

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

092/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 66.442,00

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene para os alunos das Creches, Pré-Escolar e

Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene para os alunos das Creches, Pré-Escolar e

Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

cento e dezoito mil, seiscentos e quarenta reais e vinte centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020
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093/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

E M DE OLIVEIRA SOLUÇÕES PÚBLICA LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 34.571,00

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

094/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

B.C.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 60.257,50

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene para os alunos das Creches, Pré-Escolar e

Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

sessenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene para os alunos das Creches, Pré-Escolar e

Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

trinta e quatro mil quinhentos e setenta e um reais
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095/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 31.657,00

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

096/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

FC SILVA COMÉRCIO E INFORMÁTICA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 17.100,00

VIGÊNCIA 11/08/2020 A 11/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene para os alunos das Creches, Pré-Escolar e

Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

dezessete mil e cem reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e Higiene para os alunos das Creches, Pré-Escolar e

Ensino Fundamental das Escolas Municipais, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

trinta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR
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097/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

MORO TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 488,40

VIGÊNCIA 13/08/2020 A 13/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

098/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

LUZ COR COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 20.313,64

VIGÊNCIA 13/08/2020 A 13/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material de Pintura, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e

no Termo de Referência (Anexo I).

vinte mil, trezentos e treze reais e sessenta e quatro centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material de Pintura, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e

no Termo de Referência (Anexo I).

quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA
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099/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

OBRA PRIMA DE PATY DO ALFERES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 15.959,10

VIGÊNCIA 13/08/2020 A 13/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

100/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 610,16

VIGÊNCIA 13/08/2020 A 13/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material de Pintura, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e

no Termo de Referência (Anexo I).

seiscentos e dez reais e dezesseis centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material de Pintura, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e

no Termo de Referência (Anexo I).

quinze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES



Página 31Ano 4 • Edição 390 • 08 de setembro de 2020

101/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 15.635,20

VIGÊNCIA 13/08/2020 A 13/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

102/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 27.800,00

VIGÊNCIA 13/08/2020 A 13/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material de Pintura, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e

no Termo de Referência (Anexo I).

vinte e sete mil e oitocentos reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material de Pintura, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e

no Termo de Referência (Anexo I).

quinze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020
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103/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

FÁBRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 132.016,00

VIGÊNCIA 13/08/2020 A 13/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

104/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

CBF DE SOUZA GOBBI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 223.200,00

VIGÊNCIA 26/08/2020 A 26/08/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Contratação de empresa especializada para composição do Quadro Geral de Registro de Preços

para eventuais serviços de impressão de cadernos de atividades complementares de leitura e

escrita e de conceitos matemáticos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de

Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de

Referência (Anexo I).

duzentos e vinte e três mil e duzentos reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PARTICIPANTES

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Tubos de Concreto, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Transportes, Obras e Projetos, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e

no Termo de Referência (Anexo I).

cento e trinta e dois mil e dezesseis reais
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PUBLICAÇÕES
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