
 

 
 

LEI DE N° 3.640, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

Estima a Receita e Fixa a Despesa 

para o Exercício Financeiro de 

2020. 

 

  
Artigo 1o-  Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2020, 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 e da seguridade social, já 

com as devidas deduções legais, representam o montante de R$ 
148.144.774,48 (Cento e quarenta e oito milhões, cento e quarenta e 
quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito 
centavos), conforme Anexo I demonstrado em apenso. 

 
I -  Orçamento Fiscal está fixado em R$ 95.290.078,38 (noventa e 

cinco milhões, duzentos e noventa mil, setenta e oito reais e trinta e 
oito centavos); 

 
II -  Orçamento da Seguridade Social em R$ 52.854.696,10 (cinquenta 

e dois milhões e oitocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e 
noventa e seis reais e dez 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. 

 



 

 
Receitas Correntes 
 

1 – Receita Tributária 13.418.400,00 
2 – Receita de Contribuições          6.179.000,00  
3 – Receita Patrimonial          586.200,00  
4 – Receita Agropecuária              0,00  
6 – Receita de Serviços        490.500,00  
7 – Transferências Correntes          119.689.974,48  
9 – Outras Receitas Correntes          8.946.000,00  

Subtotal 149.310.074,48 
 
Receitas Intra-Orçamentárias 

Receita Intra-Orçamentária          10.946.000,00  

Subtotal 
10.946.000,00 

 

Receitas de Capital 
1 – Operações de Crédito 0,00 
2 – Alienação de Bens 0,00 
3 – Transferências de Capital 1.942.100,00 

Subtotal 1.942.100,00 
  
TOTAL DA RECEITA BRUTA......................... 162.198.174,48 
 
 
Deduções para formação do FUNDEB 
7- Transferências Correntes                          
                                                               Subtotal 
 
 

 
 
 

14.053.400,00 
14.053.400,00 

 
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA..................... 148.144.774,48 

 
Artigo 3º -  A despesa será fixada, na forma do art. 6° da Portaria Interministerial n° 

163, de 04 de maio de 2001, na modalidade de aplicação e 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    4.920.000,00  
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 80.210.810,38 



 

  
05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARAÍBA DO SUL       512.400,00  
06 - FUNDO MUNIC. DA INF. E DA ADOLESCÊNCIA       118.368,00  
07 - INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA DO SUL 9.528.500,00 

Total do Orçamento Fiscal.................................................. 95.290.078.38 
 
b) Orçamento da Seguridade Social  

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   1.476.000,00  
04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34.541.173.94 
07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA DO SUL 16.837.522,16  

Total do Orçamento da Seguridade Social......................... 52.854.696,10   
 
 
 
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO........ 148.144.774,48 

 
Artigo 4o-  Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 

I -  A abrir no curso da execução orçamentária de 2020, créditos 
adicionais suplementares até o limite de 50% da despesa total 
fixada por esta Lei, utilizando-se para isso, 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 como provável excesso de arrecadação, na forma do 
artigo 43 da Lei 4320/64; 

 
V -  A abrir no curso da execução do orçamento de 2020, 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; 

 
VII -  Os créditos suplementares previstos nos incisos anteriores, serão  

abertos por Decreto, do Poder Executivo; 
 
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 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 2020. 

 



 

 
Artigo 7o-  Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a 

encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas 
públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, 
as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de 
consolidação das contas públicas do ente municipal.  

 
 
Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou 

operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos. 
 
Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar 

parâmetros para utilização de dotações de forma a compatibilizar as 
despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que 
estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 
para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2020. 

 
Artigo 10 -  Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, 

em virtude de alteração na estrutura organizacional, de órgãos da 
administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o 
orçamento aprovado pela presente lei à modificação administrativa 
ocorrida, inclusive criando unidades orçamentárias, programas de 
trabalho e elementos de despesa, necessários à redistribuição dos saldos 
de dotações, criando cargos em comissão por transformação de outros 
sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário. 

 
Artigo 11 -  Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020. 
 
Artigo 12 -  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
                                        

Paraíba do Sul, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA  
Prefeito Municipal 


