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 No último sábado, dia 15, 

alunos da Oficina de Teatro de Rua, 

ministrada pelo Prof. Leonardo Cunha, 

se apresentaram no Espaço Cultural 

Zélia Barros. Após percorrerem o 

comércio central, em cortejo,  foram 

feitas encenações no referido espaço 

que fica em baixo da ponte velha. 

Esse projeto foi implantado pelo SESC 

Três Rios em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul, através 

da Fundação Cultural.

 A prefeitura oferece aulas 

de teatro a mais de 200 alunos ao 

longo do ano. Os mesmos são 

apresentados à arte teatral e são 

estimulados a buscarem o 

despertar de seus talentos na arte 

da interpretação.

 O teatro de rua é uma 

modalidade onde os atores 

utilizam seus corpos e vozes 

como principais instrumentos e 

usam, ainda, o espaço aberto com 

seu palco. Segundo o diretor 

cultural, Carlos Henrique Mendes, 

a iniciativa caiu no gosto popular: 

“As pessoas ficam encantadas 

com o talento dos nossos alunos e 

são tomadas por emoção quando 

tem a oportunidade de assistirem 

a apresentação dessa trupe. Uma 

das nossas missões é popularizar 

e oportunizar as pessoas a terem 

contato com a arte teatral. Para 

isso, estamos intensificando 

n o s s a  o f i c i n a ,  t r a z e n d o  

espetáculos teatrais para a 

população e promovendo uma 

aproximação maior com o público 

através de apresentações em 

eventos.  Acredito que a arte seja 

um dos únicos instrumentos, 

aliados à educação, que pode 

mudar para melhor a conduta 

h u m a n a ,  s e n s i b i l i z a n d o ,  

humanizando e, só assim, 

transformando.” – disse.

“Oficina da Ponte” leva arte do 
Teatro às ruas de Paraíba do Sul
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ATOS DO GOVERNO

LEI

REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração 

municipal direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo 

poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos 

a ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

com as devidas deduções legais, 

representa o montante de R$ 

131.877.020,06 (Cento e trinta e um 

milhões, oitocentos e setenta e sete mil, 

vinte reais e seis centavos), conforme 

Anexo I demonstrado em apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à 

conta de reserva de contingência, nas 

situações previstas no artigo 5º.  Inciso III 

da LRF, e artigo 8º. da Portaria 

Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência 

do RPPS será utilizada exclusivamente 

para custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Lucio Xisto
Secretário

Secretaria Municipal 
de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11
Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000
Tels.: (24) 2263-1052

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br
www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul

dotações para criação de novas secretarias 

no âmbito da administração pública 

municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

relacionadas à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, mediante o 

cancelamento da dotação das respectivas 

funções.

Artigo 6º- 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 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 
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mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 
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mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

Página 7Ano 02 • Edição Extraordinária • 27 de dezembro de 2018

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 
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ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas
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ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI
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ANEXO VIII

ANEXO IX
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO
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DECRETO Nº.: 1.649/2018
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DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI
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ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA
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SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 
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DEZEMBRO DE 2018
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DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI
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ANEXO VI
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ANEXO IX
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

Página 15Ano 02 • Edição Extraordinária • 27 de dezembro de 2018

ANEXO VI
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ANEXO IX
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI
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ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI
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ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI
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ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
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ANEXO VI
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETOS

DECRETO Nº.: 1.649/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com

fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c nos Incisos II e IV do Art. 5º. da Lei nº 3.435/2017 de 

30 de

Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$1.494.163,57 (um 

milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e três reais e 

cinquenta e sete centavos), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$578.389,40 (quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e 

oitenta e nove reais e quarenta centavos) para atender o Anexo I, serão 

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso I 

do Art. 4º. da Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$16.481,27 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e um 

reais e vinte e sete centavos) para atender o Anexo II, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso IV do Art. 5º. da Lei 

nº 3.435/2017 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Os recursos de R$899.292,90 (oitocentos e noventa e nove mil, duzentos 

e noventa e dois reais e noventa centavos) para atender o Anexo III, serão 

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso II 

do Art. 5º. da Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, rovogadas as 

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2018.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

Página 38 Ano 02 • Edição Extraordinária • 27 de dezembro de 2018

DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018



REPUBLICAÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

orçamento fiscal, seguridade social, já 

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

classificadas em receitas correntes e de 

legislação vigente e especificadas no 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

despesa total fixada por esta Lei, 

financeiro apurado em balanço 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

mesma classificação funcional 

despesas financeiras com operações de 

II – Atender Insuficiência de dotação do 

precatórios judiciais, amortização e juros 

III – Atender despesas financiadas com 

mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela 

encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, 

para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ANEXO I

IV – Atender insuficiência de outras 

ANEXO II - Despesas ANEXO II - Receitas ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VIII

ANEXO IX

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO

SUMARIO GERAL R D

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DECRETO Nº.: 1.649/2018
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DECRETO Nº 1.645, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO NO ORÇAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, usando 

das atribuições legais e de acordo com a autorização legislativa contida na Lei 

Orçamentária Municipal nº 3.435, de 19 de dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito no valor de R$ 56.279,66 para 

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018

que lhes sejam contrárias ou 

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018





 A Banda Municipal de 

Marcha de Paraíba do Sul realizou 

no último sábado, dia 15, uma 

belíssima apresentação de fim de 

ano no Theatro Mariano Aranha. Na 

o c a s i ã o ,  o s  i n t e g r a n t e s  

aproveitaram para homenagear o 

saudoso Maestro Jorge César de 

Abreu Soares, um dos fundadores 

do projeto. Jorge faleceu no dia 07 

de setembro, deste ano, após sua 

ú l t i m a  a p r e s e n t a ç ã o  e m  

homenagem a “Independência do 

Brasil”.  

 Com o falecimento do 

maestro, Emanuel Vitor Silva, um de 

seus alunos, assumiu a função e está 

conduzindo o projeto que possui 

atualmente 35 músicos e 15 alunos 

da rede municipal de ensino.

 A banda foi fundada em 2004 

e é vinculada a Secretaria Municipal 

de Educação e tem como objetivo 

auxiliar na formação dos alunos da 

Rede Municipal de Ensino, 

estimulando em nossos jovens o 

gosto pela música e a preservação da 

cultura das bandas. O evento contou 

com a presença do Secretário 

Municipal de Turismo, Esporte e Lazer 

e Presidente da Fundação Cultural 

Marcelo Brum, que representou o 

Prefeito Doutor Alessandro.

 O novo maestro lembrou 

sua alegria em ver o projeto 

continuar: “Não poderia deixar 

de agradecer a prefeitura, que 

nos dá total apoio para 

possibilitar a continuidade desse 

projeto tão maravilhoso. Está 

sendo uma honra poder 

representar o legado construído 

pelo Maestro Jorge Soares.” – 

frisou Emanuel Silva.

Banda Municipal de Marcha de 
Paraíba do Sul realiza belíssima 
apresentação de fim de ano

Página 41Ano 02 • Edição Extraordinária • 27 de dezembro de 2018

revogadas as disposições que lhes sejam contrárias ou incompatíveis.

DECRETO Nº 1.655, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão Presencial nº 090/2018 – Processo Licitatório nº 097/2018, cujo objetivo é o Registro de 

Preços para eventuais fornecimento de Peças, novas de Primeira Linha, para os veículos integrantes da Frota Municipal, sobre MAIOR DESCONTO NA TABELA DO 

FABRICANTE, para atender às necessidades das Secretarias Municipais de: Educação; Saúde; Assistência Social e Obras Transportes e Projetos, pelo período de 12 (doze) 

meses. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 10/01/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 

08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 27 de dezembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.
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