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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

MENSAGEM AO PODER LEGISLATIVO

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Temos a honra de encaminhar a Vossas Excelêneias, para apreciação desse

Podcr Legislativo, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentírias para o exercicio financeiro de

2021 , em cumprimento ao disposto na Legislação.

A Constihrição Federal de 1988 determina que a Lei de Diretrize s Orçament;írias

- LDO deve estabelecer as metas e prioridades da Adminish'ação Pública, odentar a elaboração

da Leí Orçamentária Anual e alteração na legislação tributif ia.

Com o advento da Lei Complcmcntar n'101, de 04 de maio de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF, adicionalmente ao conteúdo da Constituição, a LDO deve

estabelecer as metas fiscais, os critérios para limitação de empenho, bem como avaliar os riscos

fiscais.

Este Projeto tem como principal função estabelecer as diretrizes, as prioridades

de gastos e as normas e parâmefos que devem orientar a elaboração do Projeto de Lei

Orçamentária Anual do Mr:nicípio de Duas Estraclas para o exercício de 2021, aprcsenta as

metas e prioridades, as despesas com pessoal e encargos sociais, fixa as despesas de capital, as

metas Íiscais, os riscos fiscais e as Íegras que orientaram as decisões do Poder Exccutivo,

visando o cumpdmento da Lei de Responsabildiade Fiscal.

Nos dcmonsirativos dc mctas ftscais cncontramos as proicÇõcs dc Rcccitas,

Despesas, Resultado Primrilio e Nominal fazendo comparações entre os exercicios Íinanceiros,

de modo a cvidcnciar as variações Íinanceiras para cada exercício. As metas e prioridades da

Administração para o exercício de 2021 representam um conjunto de ptogramas e ações



considerados estratógiccls dc acordo com o que está nct L-rlancjamento da Gestão Municipal.

Dcssa Íorma. o Projcto de Lei conobora para o apcrfeiçoamento e a transparência dt-rs proccssos

de alocaçáo e aplicaçãü dos recursos públicos do l!íunicípio.

A LDO dcÍinc, dentre outros aspcctos. as priofidatlcs de gastos públicos para o

próxirno exercício e oriet'rta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, sendo um inrportante

in-§trumcnto na luta por rrma distrihuição mais justa dc recur-sos priblicos. Nestc Pl'o-ieto de Lei-

apresentalÍros as projeções liscais que estão baseadas no cenário nacional, buscando selxpre o

cqu ilrl'rio tiscal do Vunrcipio.

Por fim, cabe reitcrar a irnportância do presentc Projeto de Lci para o

estabclcciincnto do I egrailcnto necessáÍio à claboração e à exÊcuçào da Lei Ot'çamcntár'ia de

2021 e para consolidação de bases fiscais tequeridas para curnprimento da Legislaçao vigentc.

com o compromisso dcstc governo em realizar umâ gestào púb1ica rcsponsável e compromctida

conr os princípios de planejarnento, transparência e eqr,rilíbrio.

Pelo cxposto c na certeza de contar com o apoio clc Vossas Ercelências na

a.prorraçào da inclr;sa propositura, aprr,r,eiro c, ensejo para reror.'ar lneus protestos de estir.na e

consideraÇào pelos intcgrantcs dcssa Casa de Leis. subscrcvcndo-m e.

G,ABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS. 27 dC MAiO <IC 2020,

M
JOYCE RENA\=LY FELD{ NLINES

Prefeita Municipal
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ESTADO DA PARAÍBA
PREI.-EITI]RA MUNICIPAL DE DUAS ESTRÀDAS

PROJETO DE LEI N' 49. DE 27 DE MAIO DE 2O2O

DISPa)E SoBp]" ,, \-tlRETR|l.ES PÁR4 Á ELAB(,R1CÃo D.1

LIIi oRt'Á\ÍF\T iRtl itF )tt] i

A PREFEITA CONSTITUCIONAI- I}O NIUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS. ESTADO
D,,\ PÀRÁÍBÀ, no uso da atribuicão que lhe foi conlerida pelo ar1. 52, III c/c o ad. 71, tlI
ainbos da Lei Orgânica do 1\,Íunicípio propôe a Cârnara Municipal rle f)uas Estraclas a seguinte
t -;.

CAPíTULO I

DISPOSIÇÕES PnEr-rL{r}JA P.ES

seçao u nrca

Art" 1" Ficanr estzrbelecidas. ern cunrprinrcnto ao disposto no aÍtigo i65, § 2", da

Constituição Federal, e na Lei Complernentar n" 101, rle 0.{ r1e maio tIe 2000, as direh'izes
orçamentiirias do Município de Iluas Estradas para o exercício Íinanceiro de 2021,
corrpreendendo:

[ - as metas e prioridades da Administraçrio Pública;

II - ir organizaçào e estlulura do Orçanrento;

TIT - orientaçào parn a elaboração da ptoposflr orçamentírria para o erercício de 2021.
incluindo as despesas de capital;

tV - as rlisposiçôes sobre alterações na legislaçào tributár'ia;

V - equilíbrio entre re(:eitâs e despesas;

VI - critérios para a transferência de recursos a entidades pública.s e privadas.

\'ll - as,.li.pu.itü." '.l..iii,is ài dÉsDcsds d" \liini.íui" r,urlr ürsscr<il r- ,-,',..1'gu: sr,.iáis:

VIII - tlisposiçáo sobrc a Dívida Púb ca Municipal;

lY - r nlorrocàr do eourlibrio Íls'.al:

X - as disposições Í'inais.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Meias F-iscais para 2021 :

a) I)emonsh'ativo I - Metas Attuais.



b) De monstrativo II - Avaliação do Cumprimento das l,{etas Fiscais do Erercício Antenor;
c) Demonstrativo III-Metas Fiscais Anuais comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos

três Exercícios Anteriores;
d) Demonstrativo I."r - Evolução do Patrimônio Liquido;
e) Demonstrativo V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de

Ativos;
Í) Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS e Plojeção Atuarial do

RPPS;
g) Demonstrativo \r[I - Estimativa e Compensação da R-enúnoia de Receita;
h) Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter

Contiuuado.
i) Demonstrativo IX - Ações de Capital para o exercício de 2O21.

II - Anexo de Risc.,s !-is,."is.

Art. 2o As metas e prioritlades da Administração Pública Municipal para o exercício
financeiro de 2U2l , em consonância com o Plano Plurianual 2u I 8-2021 e em sua levisào. têm
os seguintes objetivos:

I - valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais;

II - dcsenvolvimento social, econômico e administrativo do Município, com vistas ao
fortalocimcnto de seu papel cc'mo referência no contexto da região cm que está situado;

III - descnvolvimento do atendimento à saúde da população, com o incrcmento de ações, que

visem à melhoria tlos programas implantados e a implantar;

IV - ptomoção do acesso à e<lucação básica, melhoria na qualirlade do ensino e da

aprandizagem, melhoria na Educação de Jovens e Adultos, manutenção <1o conjunto de ações e

dos progmmas educacionais, garantindo atividades de teforço escolar, alualizaçào,
aperÍ'eiçoamento e qua1ifi cagão de professores ;

V - aumentar o número de vagas nas creches e em estabelecimentos de educação infantil que

visem atender todas as crianças de famílias carentes residentes no Município;

VI - promover ações de estímulo ao esporte;

VII - rnelhoria da qualidade de vida e valorização da cultura;

VIII - assistência e proteçào à laatemidade, à infâtrcia, à criança, ao adolescente, ao idoso e

aos que necessitam de auxílios do poder público;

IX - rnelhoria das condições de vida da população, oos seus aspectos de mobilidade urbana
alimerltação, saúde, habitação, educação e oportunidade de trabalhos produtivos;

X - indução ao desenvolvi.mento sustentável da produção local através de estímulo ao

empreendedorismo e aos programas de geração de ocupação e renda;

XI - desenvolvirnento em articulação com Govemos Federal, Estadual e outros organismos
de prograrnas visando à implantação de políticas de:

a) preseruação do meio-ambiente;
b) desenvolvirnentú de projetos de habitação urbana e r-r.u'al para população de baixa renda:

c) saneamento básico;
d; aprimorar a infi"aestnrt'r'a rnunicipall



êt ,r\rrio xô \êíô!-rú!"!côlr ,{n Vrrnicinio
1) atendinrento à criança e ao adolescente elnjomada ampliada.
g) atendimento às lamilias carentes através de prtigramas sociais;
Lr ,-.rL-,.:^ r,. ^...t: LI . -t^ :l ^..^t^..:-..^:^ud qu.llruetu! uu \r(lJ g vallUrr/al\üu ud \jrlrtútit-
i) inclusão produtiva.

Pa,rágratà ,inico. As a.çõe.s e rnetr.s p!'ioritá,rias da- Admtnistração Públic:r Municipal. poderàL-'

ser aniaiizadas. revistas. ou substituidas quanrlo <1o envio dos p1'ojetos de lei do Piano I'lurianual
- PI'A para a Íevisão de 2021 e tla Lei Orçamentária Aulal - LOA 202l.

CAPÍTULO N

DAS DEFINICOES

Seção Única

Art. 3'As deÍinições dos termos e os conceitos co1'rstantes desta Lei são aqueles
estabelecldos na Lei Couplementar n' 101, dc C4 de maio de 2000.

.-APí'It ]I,O ]I1
u\J \.rl\!!f1-tvlt l\ I L, LvlL l\ tL Lr- !L

Seção I
Do Equilíbrio

-^-rt. -{' Ns elrb,-.nçit da propcsta o:çamentária c],o N,Íunicípio para o erercício.le 20ll será

assegurado o equilíbrio, na Íor-ma da LC n' I 01,'2000, não podenclo o valor das despesas liradas
serem superiore: a. d.ls reacitas prer istas.

Seção II
Do Projeto de Lei Orçamentária

Ar1. 5' O Projeto de Lei do Orçamento Alr-ral para o exercicio de 202i será elaborado de
forua compaúvel con: a- Lei Cornpiementar n" 10112000, c..)m a I ei 4.-tl0 í'4, corn as

disposições da Constituiçào do Estado da Paraiba. com o Plano Plurianual e conr as disposições
desta l,ei, obedecendo aos prazos constantes nas Resoluçôes do Tribunal de Contas.

§ l'Poderào deixar de constar da proposta orçamentária. pat'a o exercício de i021,
Drogramas. Drojetos e metas existenrcs no plano plurianual em vii{or. ern decotrência da
conrpatibi Lizaçâo das despesas corn a previsào de receitas. setn prejuízo das prioridades aqui
definidas.

§ 2" Poderão ser desdobrados em projetos especílicos na proposta orçatnentária os projetos
imprecisos coustantes tlo Plano Plurianual. consoante disposiçào cte § 4" do afi. 5" da LC 11"

101/2000.

§ 3" Nào podr€ia.ú sei incluírios na Lei r',i'çaiiierttári.r prorc-ios irú\ús !urir rccursos
provenientes da anulaçào de projetos em andamento.



§ 4" Os l e.ufsos estimados na Lei Orcamentária par a l0l I ser.ào destinados,
preferencialmente, para as pnoriclades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual
nào se constituindo. todavia, em limitc à programaçào das despesas.

Aít. 6' O Projeto de Lei Orçanrentária para o exercício de 202i, que o PodeÍ Executivo
encaminhará a Câmara N{unicioai. será composta das seguinrcs peças:

I - Prol eto de Lei Orçamcntária Anual, constituído de tcrto e demonsúações:

11 - Anexos, contoreendetrdo o orcatnenio Ílscal e de segrLi itiatie soçial- conlendo os sequ;rtiÉs
demonstrativos:

a) R eceita e De spcsa dos Orçamentos Fiscais c Scguridade Social por Catcgoria Eoonôm iuu.
b) Derlonstrativo da Receitas seguntlo as Categorias Econômicas;
c) Demonstrativo da Despesas segundo as Cirtegorias Econômicas,
,i r f)-'r'^-.r' ,ri. ^ ;... F,,,,^À- ^.',. D.^,,,-,,,-., ,l^ T.,,h-1h,..

Pú' ' 
r u-r, qU ,cr

e) Demonstrativo das Funções, Subfunções e Proqramas por Projeto, Atividarles e
Operações Especiais;

f) Demonsraiivo das FunÇões. Subfunçõcs e Prograrnas conforme o vírrculo com os
Recursos.

u) Demonstrativo das Despesas por Ilnidades Orçamenthrias e nor Categoria Econômica;
h) Despes.r por Orgào: c Furrçôes:
i) Recursos Destinados ao Fundo dc Manutcnção c Desenvolvimen«r cla Educação Básica c

Valorizacàr, ,-hr Vaqi.L,:r'il FI I\IDEB:
j) Proelamaçào rctircntc ao atcndimcnto da aplicaçào em ações e ser/iços públicos dc

saiLdc. nos tcrmos da Emcnda Constitucional n" 2912000.

§ l" No projeto de lei or'çarnentária, as reccitas e as despesas serào orçadas em moeda
nacional. segundo os preÇos vigetrtes eln agosto de 2020.

§ 2'Na estimativa das receitas considelar-se-á a tendência do presente exercício. as
y3.p,-ç1ira. para r arr'ccadaçào nrr cr:cr',-icro i,: 2ltltt e 3s ciislr,.lslçqr6s cia Lei cie L)iretrizei
Orçamentária.

r l" À.,1eçrr"<r.. as leceira.,ín nrr:rrrenro anrrrl .erjo "nrcserrtrdeq dr- ihnn: .inté1iç3 ç

agregada, evidenciando o déficit ou stty elli1 corrente.

Art- 7' No iexto dâ lei orçanrcntária pai'a o crcicício dc 2021 constará autorização paia
aberturil de crédítos adicionais suplelnentares até o lirnite de 60% (sessenta por cento) do total
da receita ptevlsta, assinr con.ro autoúzação para remanej arrrento, transposiçào e transferência
de utna Unidade para clutla.

Art. 8" O OlÇamerto para o e:^elcício Oe 202i obedecer'á entre outr(\s. 3r\ p1,-rcipio da

transparência e do equilibrio entre receitas e despesas. abrangendo os Poderes Legisiarivo.
Executir,o e Adninistração Indireta. podendo subdir,idir as unidades gestolas.

Att. 9' A proposta or'çanrentátia poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art"

166. § 3'da CotstitLiiç;io iiecieiai. devendo o orçalreuto sei'devolvido à salçào clo Poc',ei'

Executivo devidamente consolidado. na iirma da Lei.



.ArL. ! 0. nh.err adas -r: prioriLh,Jes c quc se refere I .:rr. i" ,lcsta Lei. 1 Lci {. )!.çantrnlr! r:1 ou
as de créditos adicionais solnente inciuirào novos projetos e despesas obrigatórias de rluraçio
continuada, a car-go da Administração Direta, das au,tarquias, dos fundos especiais, fundaçõcs,
cniÉícsas pú'olicits c socic,iades de economia misia, se:

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem erl andamento:

II - cstir rrcnr prcsr-'',r-rl-os Lrs t'ccursos necessá.d,:s à- consen,açã.o do patrimônii-r públic,.t;

III - estiverem perfeitanrente delhnitlas suas fontes tle cusreio;

íV - os recrn'so-s alocacios destinaram-se a- ccrnirapariidas cie recursos ltderais- e-sta-duais orr

de operações de créditos, corn objetivo de concluir etapas de unra açào lnunicipal.

Parágra.l-' único. Consid!-ra-sr obrigatór!a de carátcÍ continr-r3rl-o a dc,.Fcsa concnte deri,ra.<la.

de 1ei, rnedida provisória ou ato administrativo normativo que Íircm par'à o cflte a obrigacào
legal de sua erecuçào por um período superior a dois erercieios.

Ar1. 11. O Poder Erecutivo poderá encaminhar rnensage[1 ao Poder Legislativo paÍa propor
n-rodificacão nos pro_jetos de lei relativos ao Plano Plurianual. às Diretrizes Or-camentárias e ao
Orçamento Anual enquanto nào iniciada a votação, na Comissào Específica.

AJ't. il. Aián rie obsenar as delnâis tliretrizes est:rbeiecidas nesta Lci, à altrcaçào citrs

recursos na Lei Orçarnentaria de 2021 e em créditos adicionais, e a sua execuÇào, deverào
propiciar o contl"ole dos valores tÍansÍ'etidos e dos custos das ações e a avaliaçào dos resuliados
dos programas de govemo.

Paiáuriir, úni,.o. O r.r,iiiÍrrls r.iç CiiStrrs Jr (iUe ir,rt.i u .Ltl)ttl ScrÍ uricrrlatiu pdirr i,
estabelecimento da rclação entre a despesa e o resultado obtido, de fornra a priorizar a análise
tla eficiência na alocaçào dos recrusos, de maneira a pennitir o acor.r'rpanharnento das gestões

orçamentarias, Íinanceira e patÍimonial.

Seção III
Da Classificação das Receitàs e Despesas

A!1. 1-1. Na lei orçalnentária a discrin:inação da despesa far-se-á por categoria de
programação, indrcando-se, pelo menos, para cada um. no seu nivel, a nattueza da despesa"
uhedecerr do à seguirte classilicaçào:

I - Categoria Econômica;

II - Grupo da Natuleza tla Despesa;

IJi - Elemento de Despesa.

\ l ' ^, ülxss!l'icrçào l quc ..e !ile!'e esle anirJ lr.;rresponilc 05 ug".tpan'rentcs dc t'limenlo!
de natureza da despesa confbnne a Lei Orçamentária Anual.

§ J'' As catcg,.-lirs dc programaçào de que t::nl-!. a Laput deste artigo serão identificada.s por
projetos ou atividades, os quais serão integiados por título e descritor que caracterize as

íespectivas metas ou açào política espelada, segundo a classilicação fuucional progranrática
citúbrl.'r)d.. no § l',i,,.u'i. Ro c i'ru.Àiieio 5 Ja Lci N". j,,'i.l ii"4..11{1.,1. i;Cl 6J e P.,r'i;' i;
I 63 de 04/05i2001 , e suas alterações postefioÍes.



"s 
J' P:r:r atenr-ler:s .Jisposições contidas no § l" do ar-t. 18 da LC r" I01i2000, deverá ser

criado nas unidades especificas, programas denominados "Outras Despesas de Pessoal -
Terccirizacào cle l\1ão-de-Obra".

§ ,1'As ajudas e doações a pessoas fisicas deverào processar'-se de conformidade con a Lei
Mrtnicipal. que regulanrenta a destinação de recursos para atentler doações a pessoas carentes.
visando suprir necessidades comuns e de baixo custo, eslabelecendo critérios e Íbma rie
comprovação.

Ar1. l,l. As obras em andamento e a conservaçào do patrimônio público terão prioridade
soble projetos novos na alocaçào dc rccursos orçamcntários. salvo projetos programados conr
recLll-sos de transÍ'erências loluntadas e operações de créilito (arr. 45 da LRF).

rliii. i5. Iicspes:is tie coi r]eiêlicia de o-'.riii:s enies da fecleracão só seiãú assumidas Deiir
administração municipal quando Íirmados convênios, acordos ou aiustes previstos na Lei
Orçamentária, conforme att. ó2 i1a LRF.

Art. 16. As alterações deconentes tia abertura de créditos adicionais integrarão os quatlros
,'l- ,l^1.1h----r^ ã. .1^.--. "ú( ú!oP ! uli.

Art. 17. A Classificação da Receita a ser dotada para o orçamento de 2021 obcrlcccr:í às

disposiçõcs do u\rrcxo i da Lci Nacionai rr".i.320. aiuaiizaria pcia Puriaria iôi,2001 e suas
alter açires.

Par'ágratô único. A classiticaçào orçamentária poderá ser alternada rliante tla super-leniêrrcra
de norma estabelecirla pela Uniào Federal.

CAPÍTULC IV
DAS RECEITAS

Seção -única

A.n 18. A execuqào da receita ol-.,edeeerá às disposiçõe-< dar ,§eções I e II do CapirLrlo III.
arts. i L a l4 e demais disposições da LC n" i01i2000, assirr como Portaria 326 STN.

§ 1' Na elaboraçãc da proposia orçameatáiia paira 202 i serão levados em consitleraçào, para

cfcito dc prcvisào de receita, os seguintes fatores:

I- el-eiros d.-'conqntis de r!terações na legislaqào:

Il - variaçõcs de índices de preços;

III - crcsçinrenio e conômir; o;

V - índ ice intlacionário.

§ l".A rce:tinralivlt de rec,-'lr ir 11o!' parte do p'rtllr' lqoi'l1rirn '"' 'g;a perntitid+rr'"
comprovado ero ou ornissào de ordem técnica ou legai, nos tennos do § 1", do art. 12 da LC n"
101/2000.



Art. 19. A concessão de incentivo ou beneÍicio fiscal de natu:eza tnbutária da qual ocorra
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamenlário-
hnanceiro, na forma prevista na LC n' 101/2000.

CAPÍTULO V
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Seção Única

Art. 20. Os gastos com pcssoal obcdeoerão às normas e limitcs estabclccitlos nos art. l8 a
23 e demais disposições da LC n" l0l/2000.

Art- 21. O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias, após o encelramento de cada
semestre, Relatótio de Gestão Fiscal, explicitantlo, de forma individualizatla, os valores de cada
item considerado para efeito do cálculo das receitas líquidas e das despesas totais de pessoal,
evidenciantlo o percenRral das receitas compromel.idas com pessoal.

§1" Para efeitc do cálculo de que trata este aÍigo, entendem-se como <Iespesas de pessoal,
o somatório dos gastos do Município com ativos, inativos e os pensionistas, relativos a mandato
eletivos, cargos, fungões ou cnrpÍegus, com quaisquer cspécies remuneratórias, lais oomo
vencimentos e vantagens íixas e variáveis, subsídios, pÍoventos dc aposentadoria, pensões,
inclusive adicionais, gratiÍicações, horas Bxtl'as e vantagcns pessoais de qualquer natuleza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas à cntidade de previtlência. deverão ser
incluídas as despesas relativas à colrftataçào de pessoal por tempo determinado para atender'à
necessidade temporária de excepcional interesse púbiico, nos termos da legislação vigente.

§ 2" A despesa tota! com pessoa!, para o atendiÍnento das disposições da LC n" 101/2000
será apurada somando-se a realizada no mês em referência çom as dos onze ureses
imediatarnente anteriores, adotando-se o regime de competência.

§ 3" Cabe ao serviço de contabilidade fazer a apuração dos gastos referenciados nos §§ 1" e

2' deste artigo.

Art. 22. Para atendimento das disposições do art. 7' da Lei Nacional n" 9.424, de 24 de

dezen:bro de 1996, o Poder Executivo poderá conceder abono salarial aos proÊssionais de

magistério, assim como, em decorrência da Emenda Constitucional n' 25, frca também
autorizado ao pessoal ligado à Saúde.

Art.23. A revisão da remuneração dos servidores e o subsídio, de que üata o inciso X, do

2t. 37 da Constituição Federal. com a redação dada pela EC d 19/1998, para o exercício de

2021, será autorizada por lei específica, observada a iniciativa de cada Poda', sernpre na lnesma
data e sem distinção de índices, respeitados os límites cortstantes da LC n' 101/2000, devendo

estar au(orizado, também, obedecendo à legislaçào vigente- conceder reajuste aos agenles
po1íticos e secretariados, limitado ao estabelecido para os servidores rnunicipais.

Art. 24, Criaçào tle novos cargos oú função eiou reestruturação do Plano de Cargos

Salários do Município, contrataÇão de pessoal pol' tempo determinado para atender a



n.(cssiLla,-le lenlnorá!i:l de ercepcilnl! inleresse púhlicl e :dnitir pesso:l lfr'a\ 3do enl
concurso público" nos teimos da legislaçào vigente.

.. ,i.J .... l^ .-^..- .4.:, ,r - .:r^..r.. .- l^ ,l^.,-. Púú r't,,u r! úr5Pr5ü Lr.,'r, l,rs5u.1,.
aquelas realizadas com pagamento de pessoas flsicas, autônomas, de caráter eventual, para

conselvaçào. recuperação. instalaçào, ampliagào e pe0uenos reparos de bens móveis, inróveis,
equipamentos e materiais permanentes e de serviços conrplcnrentâres que niro colstituem
aLribr,rições do órgào ou entidade contlatante. bem corro a prestaçàr: de seniços no ânrbito do
Fo,Jer Legisiativo.

CAPl'ftJLO Vt
DAS TR,ANSFTRI,NL'IAS I- SUR\ LNCOLS

Seção i
Do Repasse de Recursos ao Podcr Legislativo

Ar-t )h { )< r-en:-riie. ,le re,.rrr<,ri rn Frr,ler I e..,icl,rtir.r .p.à,r Íêir,ri rel:r Prereinrr,-r rra ,.lrr2

estabelecida no art. 1ó8 da Constifuição Fedetal^ através de suprimento de fundos de

conÍbr-miciade com a Emenda Constinrcioual n' 25. de 14 de Í'evereiro tle 2000. tleventlo o
i-iitr,:li iti:tiii,r (eüiitdJ,tri.llJi ('in;ara l\i.ir:i.ipal. Luris',áriic ait. 7J tla ( ,;ri..tifuiçit lr,tleial.
encaminhar os balancetes ao Poder Executivo. até o décimr: clia útit do mês subsequentc. para
ef'cito dc processamcnro consolidatlo.

Seçâo ll
Dos E-ep:rsses â Instituiçôes Púbiicas e Privadas

Art.27. Poderá ser incluída na proposta oÍçamentá a para 2021. bem corno em sLlas

alterações. dotações a título de transferências de recursos orçamentários privados sem fins
iucrativos. não pertencentes ou não vinculados ao Município, a titulo de subvenções sociiris e

sua colicessão deirenderá. resteitadas as disi;osições ila LC ri" i01 20C0.,ie fo,i,,aiizaeào do
instrumenlô de liberaçáo de recursos e das regras do ar1. 116 da Lei no 8.666i 1993 e alteraçõcs
postedores:

I - de que as entidailes sejam de atendimento direttr ao p[tblico, uas á'eas de assistência social,
saúde ou educação e estejarn registradas no Conselho Municipal t1e Assislência Social - Cl\{AS:

Il - de lei especí1ica, autorizatir,a da subvenção;

IiI - da prestaçào de contas de recursos recebidos no exetcicio anterior', que deverá set

encaminhada. pela entidade beneficiária, até o írltimo dia útil do rnês de janeilo do exercício
subsequentc. ao setor financeiro da PreÍ'eihua, na confolmidade do parágratb único do att. 70

Ja ConstituiÇào Pedcral, ccm a redação dada pela Einenda Conslitucional n' 19/98 e das

dispcrsiç.ões da Resolução TC n" 05/93 de 17i03i93, do Tlibunal de Contas do Estado claParaíba,

IV - da cornprovaÇào. por parte da instituiçào. do seu regular funcionamento, rnediirnre
atestado finnado por autolidàde compctcntet

V - da apresertacào clos respectivos documentos tle consrituição da entidarle. até 3 [ de-iulho
de 1010.

VI - não se encontra enr situâçãa de inadirlplência no que se leÍ'ere a Flestaçào rle Cutrtas de

subvenções recebidas de órgãos púbticos de qualquer esÍera de goveruo.



Pa' áBra lh ir,riç,r \;i,, crrrsla!-a na pronô-ta ( Crmtntát.iir prrT ç qrqrçjçi6 rle lOl l- dotacÀr.
para as entidades que nào atenderelr ao disposto nos incisos. I, III, lV e V do pfesente alligo.

A;'t. 28- A ircl'Lisão. na L.ei Orçamefiiánâ AlrltaL, de ii-ânsfeíênciits ilc iccursos para o cüste io
de despesas de ouÍros entes da Fetleração somente pôder/i ocol-rcÍ em situações que envolvam
claramcnte o atendimento cle interesses locais. atendidos os dispositivos constantes do ar.tigo 62
da Lei Complementar no 101, de 04 de rnaio de 2000.

C^i,í.i'ULO rJ. II
DA EXECL]ÇÀO ORC]AMENTÁruA T, OA FISCALZACÀO

Seçâo I
Da Limitação do Empenho

,\r"t. la. Nl hipóicsc J.- ocor:'ência das ciicrinstâii c iall cstabelecidas na cÍípu! do art. 9', e nc
inciso II do parágrafo 1' do art. 3 l, todos da Lei (lor.nplernentirr n" 101/2000. o PoderErecu vo
e o Irotlel Legislativo procederão à r'espectiva limitação de empenho e de movimentaçàrr
t-inanceía. podendo rlefinit percennrais específicos. paÍa o conjunto de projetos, atividades e

operações especiais.

rs I " Excluem do taput tlcstc artigo às despesas qrle constitucln obrigaçõcs constitucionais e

lcgais do Munioípio e as despesas destinadas ao pagamcnto dr;s serviços da dívida.

§2' No caso de linritacào de empenhos e de movimcntação furanceira.le que trata o úr?rl
Jcstc anigü. biiseai--s.-;. f,i.iLi^r.ri as il.;p.';.r. abaii.i liíeiilquiz;Jas:

[ - com pcssoal e enoargos patronais,

ll - cottt a conserraçào do patrintôuio público. conl-onrre 1re'ê r dispositirn llo a!1. 45 d:
Lei Complernental n' 101i2000.

rr^l^- r ., .^,..:., . .t^. ^-: ^t^L^-^- ^ -..L1:^^.. ^,: *t-,^ -l:^^ ^,^'.^ ^ -,.Lt: .^^:^ -l^dli, Jl,. \, I trulr L.\LLLrrr\U uL\iló LioúLrld1 r FJur)llL(1l. .lrL úrIr« ürâs dlrus d I'uur'(4td(, ua

Lei Or'çanentátia de 2021 o Cronogranra Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrars de

,d'recadação nos tem-ros dos ar1s. 8'c 13 da Lei Complemental Nacional n' 101.

Seçào II
Dr-r Controle lntern0

Ad.31. Até a publicação de código de adn,inistraçào financeira p'ópna, o N{unicípio
arlotará as normas e regulauentos do Código de Administraçào Financeira do Estado da

Paraíba, respeitacla as disposições da legislação nacional err vigor.

CAPÍTULO VilI
DAS VEDAÇÕES

-.--:--§cçao LrnICâ

Art. 32. Será considelada nào autolizada, irregulares e lesivas ao patrin'rônio públJco a
geraçào de despesa ou assunção de obrigaçào em desacordo com o a . l5 da LC n' I01i2000.



quand+ desacomparhadas dc estrmad..,: do rnTpacto orçamentado-firranceiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos subsequentes. bem como de tleclaraçào expressa do ordenador
da tlespesa que o aünento da despesa tem adequaçào orçalnentária e Íinanceira cont a l-ei
Orçanientáiia A;rual c ccrili-r;:rtibilidade coiir o Pla;io Pliii.lanuâl.

Âfi.33. E vedad.a a inclusrio na1ei otçamcnthria. berl conro enr suas alteracôes. de recursos
para pagamento a qualquer tíflrlo, pelo Município, inclusive pelas entr<lades que integram os
orÇamentLls ltscais e da seguridade social. a servidrx da administraçào direta on indileta por
scrr iç,-s ,le,_.,,r'(11',rit,r,r l.:.is!errr.ia tecnic:r cttstctcj,'i (.ô,n rÊ.xl',\ í1E,..ú:rentej rjc cotrr :rri,,s-
asordos, ajustes ou instrumentos congêneres, fi-rnados corn órgàos ou entidades tle diLeito
público ou privaclo, pelo órgào ou entidade a que pertcnccr o scn idor ou por aquele que estiler'
eventualmente lotado.

C]/\PÍTULO iX
DAS DÍVIDAS

Seção I
Da Dívida Fundada Interna

Dos Preátórios

\rr lJ Ser'á c rri;onrrlr no ôrr'a|]]pnto n,r,r íl ,'.re"r'ír'iíl r1,' '0" I dotr,'ào c(nr.' ifii r nilr, ,j
pagamcnto dc dcspcsas dccorrcr'rtes de precaÍórios e sentenças judiciais de pequeno valot-, na
tbrma da legislaçiro pertinerte. obsen. adas as disposiçôes dos §s\ l" e 2'deste artigo.

"s 
I 
o Para os efeitos do art. 16 da Lei Coupletlentar rr' i 0 112000, entende-se como despesas

irrclcvantcs. para lins do § 3o, aquelas cuio valor não ultrapasse. para bens e ser-viÇos. os liurires
dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.6661199-j.

.: " ()< nlccatorio. çpqapriniredn. n.|,, pnrier Írrriici;rin 'r Prefeirrrra Mrrninrnai tte 1'rie:)-
-julho de 2020. serão incluÍdos na proposta orçamentár-ia pala o exercício cle 2021. confonnr-
detenlina o ar1. 100, § 1", da Constiluiçào Federal.

§ 3" O sistema de controle interno da Prcte itura Municipal registrará e ideuti Ílcará os

beireficiários dos i-rrccatór-ios. seguiiido a oiderii !-iúirolóÊi.a de suas erigências. através di:s
serviços de conrabilidade.

Subseção II
f)a Amortizaçáo e do Serviço da Dívida l-undada Interna

/ \ rt . I ..- tr., .^,.,:,,^ r^,,^,,; ...^^,^.. -.,.: ,... i,..1:. :,1,...11 ,^,1^ À^ n:. : I- E,,- l.'J.i L!'ruu r"rrrrrrru

Interna, inclusive decoll'ente de assunção de débitos para corn órgãos pÍevitlenciários, no Setor

de Contabilidade, para efeito tle acompanhamenÍo.

Ad. 36. O resgate das parcelas da divida, benl collro os ericargos, obedecerá à <lisposição da

Lrl n. 1úii.lúú0.



CAPITULO X
DAS DÍsposrÇÕEs csnars E TRANSTTORTAS

Seção I
Dos Prazos

At1, i7. A pt-r-rposta orçamentária do Munic-ipio para o er:ercícir'.Je 2021 será entregue ao
Poder Legislativo atá o dia 30 de setembro de 2020 e devolvido para sançào até 30 (rrinra) de
novembro, consoante disposiçôes da Constituiçào do Estado da Pruaiba.

Art. 38. A proposta orcamentária palcial do Poder L,cgislativo. paÍa o cxcrcicio de 2021,
será entresue ao Podel F.recutir o até 3l (trinta e urn) de junho de 2020 para efeito de
compatibi lizaçào com as despesas do Município que integlarào a propostâ orçamentária,
observadas as disposições do art. 29-A da CF. com a redaçào que the tleu a Emenda 58i2009.
podenda. tn: Jecorr'énci.r cie erro orr ornissàr,. srr ajtrst:rtio p,:lo Poder Eyecutivo.rlra\es da
Contadoria Municipal. evidenciando os motivos.

Seção !I
Alterações na Legislaçào Tributária

Ari. 39. Cs projctcs dc lci rclativos a altci'açõcs na icgislaçào tr:ibutária, para r,igorar no
cxcrcício de 2021. cleverão ser encaminhados ao Podcr Lcgislativo até novembro de 2020 e

impreterivelmente ser apreciado pclo Podcr Lcgislativo antcs do recesso parlamental, sob pena
tle rcspondcr por crime de responsabilidatle e improbidatle administrativa.

Seção III
Das Disposições Gerais

A!1. 40- O Podel Executivo poderá hrmar conr,'ênics, cotn olrtras e.ct'eras de go!'erno para
desenvolver progl'alnas nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social. bem como
infraestrutura. saneamento básico. cornbate aos efeitos de alterações climáticas, promoção de

atividades geradoras de empregos, bem como coopcração tócnica c hnanceira para propi.-iar
realização de atividades er'ou serviços com hnalidades públicas-

Art. 4l, a. comunidade poderá participar da elaboraçào do orçâmento do Municipio,
oferecendo sugestões:

I - ao Poder Executivo, ató 30 dc julho do cor-r'enÍ<: ano, junto à Secretat'ia de Finanças;

II - ao Poder Legislativo- na comissão técnica. durante o periodo de tramitaçào da proposta
orçamentária. respeitados os prazos e disposições legais e regimenrais.

III - atlar,és de Orçamento Participativo do \,Iunicípi o de Iluas Estrarias (OPM-DE).

Parágrafo único. As emendas aos orçametltos indicarão. obrigatoriamente, a fonte de

reoursos e atenderão as demais exigências de ordem constitucional e inÍiaconstitucional.



Att. ,12. A Prestação <ie Contas Anual do Municipio inclui!'á 1'elató1ill de execuçãc com a
forma e os detalhes apresentados na l,ei Orçarnentária Anual, a1ém dos dentonstlativos e

balanços previstos na legisiação nacional e ainda nas resoluções especificas do Tribunal de
Contas ilo Estado da Paraíba.

Art. 43. O valor <1o Orçamento para o Poder Legislativo a ser incluido no Or'çamento Globai
do Município. não podcriir ultrapassar o percentual de 7% (sete) por cento. relativos ao
somatório da reçeita n-ibutária e das transfelêncías previslas no § 5' do art. 153 e nos arts_ 158
e 159, eiêtivamente realizado lo er:ercício anterior.

§l' Constitui crimc de respr:nsabilidadc do Prefeito N,funicipal:

I - efetuar repasse que supere os limites detlnidos neste itrtrgo;

II - não cnviar i,r repasse até o dia vinte rle Íjada mês: or-t

III - enviálo a menor em relaçào à proporção fixada na Lei Orçamentária.

-§2" Se o Poder Legislativo nào encaminhâr nô plazLr legal sr,ra propílstâ orçamentária, será
considerada como pÍoposta a erecutada no orçamento vigente, tendo como base de rel'erência.
a execução relativa ao nrês de julho. pr-evalecendo os acréscimos ou deduções conoementes a

Cróditos lJspcciais.

Ad.44. A Lci Orcamentlrria contetá dotação para rescna dc contrngência, constituída
cxclusivamcntc com recursos do orçamentcl fiscal, no valor de até. 7tr/o (um por cento) da receita
corrcnts iiquicla prevista para o exercício dc 2021, dcstinado ao atendimento de passtvos
cor.rtingentes e outros riscos e e1./entos Íiscais imprevistos.

Ar1. 45. O Exccutivo Municipal cstá autorizado a assinar convênios com o Govcmo Federal
através de órgãos da adnrinistração direta ou indireta, para realização de obras ou sen'iços de
competência ou não do Municipio.

Art. 46. Se o Projeto de Lei Orçarnentaria Alual nào for encaminhado para sanção até 3i
de dezembro de 2020. a programação nele constante poderá ser executada até o lirnite mensal
de um doze avos cio total cie cada dotaçào. na forma ría proposta remelitla ao Legislativo, até
que seja sancionada a respectiva I-ei Orçatnentária.

Art. 47. Esta lei entrará em vigor na data de sua pubiicaçào.

Àr1.48, Revoganr-se a,< disposições em contrárirr,

CABIN[Ti DA PRLTLITA DO \íI\ÍCiPIO DE DL'AS ISTTLADAS. ]7 dC NIAiO JC ]O]C,

Prefeita Municipal
.IOYC]E NLTNES



ffiY

ffi
DUAS ESTRADA§/PB

LEI DE DIRETRIZE§ ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS

Mêtas Fiscais Atuais Gomparadas com as fixadas nos Três Exercícios Antêriorês

CORRENÍE

RS 1,DO
AMF - Demonstralivo 3 íLRF â.1 4!. § 2!. rclso ll)

ESPECIFICAÇAi)

Recêita Total

Receit?is Primárias (l)

Despêsa Total

Dêspesas PÍimáriâs (ll)

Resultâdo Primário (ll)= (l - ll)

Resultado Nominãl

Dívida Pública Consolidada

Dívida Consolidadb Líquidâ

%

a!
3,00

lI!
ll!
3,00

ESPÉCIFICAÇÃo
CONSTANTE

2018 i1019 % 2DZA )21 202i a/ô 2023 %

Recê tá Íotâl 14.127.541t 12.S61.046 (B,257" 15.097.123 16,48 '18.355.7 21,5t 18.2?3.077 -a,72 18.136.098 -0,48

Rece tâs Primárias (l) M.442.35t) 12.É82.886 ,8,26 15.013.041 16,5: 18.116.635 20,67 17.S85.671 .o,72 17.899.826 -0,.48

Despesa Total 14.127.54tt 1:2.S61.046 -4,26 15.O97.123 16,4€ 18.355.769 21,5t 18.223.O77 -0,72 18.T36.098 -0.48

Dêspêsas PrimáÍas (ll) '13.898.87? 12.ts76.126 -7,36 14.985.055 16,3Ê 22.34 1A.2A7 J35 "o,72 18.120.2413 -0,48

Resultâdo PriÍnário (ll) = (l ll) '143.47t! 6.760 -s5,29 27.9A6 313,9€ -897,1C 12it1.464 -o,72 \224.447) -0 48

Resultado Nominal (239.13I (244.321 
. t,25O.237)

Dívlda Públ ca Consolidâdê 4.041.415 4.O41.419 4.129.065 4.229.1,17

Dív da CDnsolidada Líquide

JOYCE RE}TAffiIX NUNES
Prefeita Municipal



DUAS ESTRADAS/PB
LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCA]S

Metas Fiscais Atuais Cornparadas com as Fixadãs nos Três Exêrcícios Antêriores
2021

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CONSTANTES

2014 2019 2020 2021* 2022"- 2023*

4 4 3,75 3,5

FONTE: * Lêi 1.3322019 - LDO Esrado da Paraiba

2021*

Valor Corrente X 1,0400

2022*

Valor Corrente X í,0790

2023r"

Valor Corrente X 1,1167

INDICES DE INFLAÇÀO



DUAS ESTRADAS/PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRAS . ANEXO DE METAS FISCATS

Avaliação do Cumprimento da5 Metas Fiscais do Exêrcício Anlerior
2021

AMF - Demonstrâlivo 2 (LRF ârt. 4", § 2", inciso l) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO
[retas Previstas em

2019
(a)

% Pta
Metâs Realizadas em

20í I
(b)

% PIB
Vâriâção

VatorO = (b-a) %(cla)x1O0

Rêceila Total 16.ô50.500 0,031 14 .795.483 ,44 0,0262 (1.{}55.016,56 -1 1,14090ô04

Receitas Primárias (l) 16.354.100 0,03( M.734.355.28 0,0261 (1.615.744,72) -9 .A797 53212

Despesa lotal 16.650.500 0,031 14.449 .145 ,61 0,0263 (1.8Ô1.350,39 -'10,818596it8

Despesas Pr márias (ll) 16.646.500 0,00c 14.849.149,6'l 0,02f3 {1.7er7.350.3S -10.797166ú1

Rêsultado Primário (lll) = (l - lli (292.400, 0,00( (110.794,331 -0,000i l8Í.605,67 -62,10864227

Resultado Nominal 0

Dívida Pública Consolidada 0,00t 0

Divida Consolidada Liquida 0,00c 0

FoNTE: Sec. de Admini!Íração

Previsáo do PIB 2016 53.757.000.000

Valor Efetivo do PIB 2016 56.4.30.969.Ci00

TABELA AUXILIAR

0â_ffi
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Municipâl



DUAS ESTRADAS/PB
LÊI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FI§CAIS

Evolução do Patrimônio l-iquido
2021

AMF - Dem )nslrativô 4 (LRF ar. ,1". § 2" inciso lll)

Resultado Acumulado

Resultadô Acumulado

:&-
JoYCE RENMLVÉertx ttuNes

Prefeita Municipal



DUAS ESTRADAS'PB
LEI DE DIRETRIZES ORçAMETÁRhS . ANEXO BE METAS FI§CAI§

oRIGEM E APLTCAçÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALTENAçÃO DE ATIVO
2021

AÍ!,iF - Dêmonstrativo 5 (LRF, ar.4', § 2", inciso lll)

RECErIAS REALIZÀDÀS

RECEITAS DE CAPITAL , ARTVOS (r)

Alienação de Bens Móveis

de Bens lmóveis

DESPESAS EXECUTAOAS

DOS RECURSO DA DE ATTVOS 0t)

2417 \Í)

DÊSPESAS DE CAPITAL

lnvestimentos

lnversóes Financerras

Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGII\,1ES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

Regime PrópÍro de Previdência dos Servidores

\,h.-
NV

\-4ff\'-'
.JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita lvlunicipal

NADA A INFORMAR

NADA A INFORMAR



DUAS ESTRADASIPB
LEI DE DIRETRIZES ORçAMETÁRhS - ANEXO DE METAS FTSCAIS

AVALIAçÃO DA SITUAçÃO FINANCEIRA E ATRUARIAL DO RPPS - 2021

AMF - Demonsrrátivo 5 (LRF, âr 40, § 2i, inciso lV, âlíneâ "â') R$ 1,00

RECEIÍAS E DESPESAS PREVIDENCúRTOS DO REGIME PRóPRTO DE PREVDÉNClA DoiS SERVIOORÊS

PLÁNO PREVIDETIüÁRiO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita de ContribuiÇóes dos Segurados

Civil

Receita de Contrib. çáo Pat.onars

Civil

Em Regime de Parcelamento

Receita Patrimonial

Receitas lmobiliárias

Receitas de Valores Í\ilobiliários

OJrras Receitas Patrin'oniais

Receita de Serviços

Receita de Aporte PeriódÍco de Valores DeÍinidos

Outras Receitas Correntes

Compensaçáo Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II)

Alienação de Bens, Dlreitos e Ativos

Outras Receitas de

TOTAL DAS RECÊITAS PREVIDENC RPPS -
DESPESAS PREVIDENCúRIAS - RPPS

Despesas Correntes

Despesas de Capilal

PREVIDÊNCIA (V)

Beneficios - Civil

Outras Despesas Previdenciárias

CompensaÇáo Previdenciária do RPPS para o RGPS

Previdênciárias

TOTAL BAS DESPESA PREVIDENCIÁRIAS RPPS .

RESULTADO PREVIDENCIARIO

RÉcURSos RPPs ARREcADADoS EM ExERcIcIoS ANTÉRIoRES

VALOR

RESÊRVA

VALOR

DE RECURSOS PARA O PLANO

Plano de Amortização - coniribuiÇáo Patronal Suplementar

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de DéÍcit Financeiro

(rv)ADMINI

NADA A INFORMAR

NADA A INFORMAR

Demais

Caixa e Equivalente de Caixa

2019



DUAS ESTRADAS/PB
LEt DE DIRETR]ZES ORçAMETÁRhS . ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATRUARIAL DO RPPS
2021

AIVIF - Dêmonstrativo 6 (LRF, ar 4p, § 2', inciso w, alinea 'a") R$'1.00

PALNO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES (VIII)

ReÇeita de Contribuiçóes dos Segurados

Civil

l\.4ilirar

Receila de ContribuiÇao Patronais

Civil

Iúilitar

Em Reqime de Parcelamenio

Receita Patrimonial

Receita de ServiÇos

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Aiivos

Amortizaçáo de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS RPPS -

DESFESaS PREV|DENctÁRtas - RPPs

(xt)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XII)

Benefícios - Civil

BeneÍÍclos - l\,4ilitar

Prêvidênciárias

TOTÀL DÀS DESPESÀ RPPS - ÍxllD = (x +xll)

RESULTADo PREV|DENcTÁRro (xrv)= (x -x[0

ÀPORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Rc;uisos pa,a Cobe.turâ CÊ li'rsüÍiiêi.riâ iinanüeiia

Recursos para Formaçáo de Reserva

NADA A INFORMAR

NADA A INFORMAR

iír#-
.IOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeitâ N/uniÇipal

Outras



DUAS ESTRADAS/PB
LEI DE DIRETREES ORçAMETÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALhçÃO DA SITUAçÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2021

AMF - Dêmonslratlvo 6 (LRF, ar 4', § 2', inciso tV, âlíneã "á") R$ í,00

PROJ ATUARIAL DO REGIME DE PREVID CIA DOS SERVIDORES

Exercício

Saldo Financeiro <{o

Exercício

{d) = (d ExerciôLô

2019
2020
2021

2022

2023
?o24

2025
2026
2027

2028
2029

2030

2031

2032
2033

2034
2035

2036

2037

2038

2039

2040
2041

2q42
2843
2044

2045
2046
2047

2A48

2049
2050

2051

2052
2053

2q54
2055
2056

NADA A INFORMAR



,.,1.4.

DUAS ESTRADAS/PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETÁRIAS . ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTTMATTVA E GOMPENSAçÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
20?1

AMF - DêmônslÍâtivo 7 (LRF, ád. 4ô, §2', ncisoV) R$ 1.00

TRIBUTO MOOALIDDE

SETOR

PROGRAMA

AENEflCúRIO

RENÚNCIA DE RECEITA

PREVISÍA coMPENSÀÇÀO

2021 2022 2023

M
JOYCE REüíL{V FELIX NUNES

PreÍeita Municipal

NADA A INFORMAR



DUAS ESTRADAS/PB
LEI DE DIRETRIZES ORçAMETÁRIAS . ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO BAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2021

A[,lF - §emohstrativo 8 (LRF, aÍt. ,{', §2', inciso V)

C) Transferências Constitucionais
-) TransÍerências do FUNDEB

Permânente de

da lVargem
Novas DOCC
Novas DOCC

RS 1,00

iA

M-
JOYCE RENAI I]Y FELIX NUNES

Prefeita MuniÕipal



\w

xrÊ,
DUAS ESTRADAS/PB

LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTÁRIAS

METODOLOGIA DA RECEITA
coMPosrçÃo

. 2021

Descrição
2018 20r9 2020 2022 2023

CORR]:NTE

Trihutária

ITR

LK

I]MS

F U NDEB

OLrtrírs

ôÀPtTAt_

Ali€nrçáo dc B()ns

Op De Cre.l til

Oulras

17.535.475

262.70t)

215.000

11.014.775

9.503.000

10.000

10.000

1.57l].000

43_375

2.000

2.847.794

43.000

s92.000

992.000

2.027.475

.685.400

2t400ü
2rl1].400

17.083.000

9.770 000

r0.000

10.000

1.5/0.000

45 000

2 000

2_7Í;1.004

42.000

1.032.500

1.032.500

2.O t7.400

!,912
,r 301

17.8€ú

0.401

?.842

i 746

(3 r140)

l-2 326)

4,083

!.083

it,462

17.972.800

243.800

63.000

í7.636.000

30.000

2.090.000

2.090.000

2-224.800

1,57

111,02

{78,74,

3,24

{r00,00)

(28,57)

'102,42

102,42

T,29

12,891

2.1 41 5

294 TÍ',/

11,6,15

66,000

(45,017

(45,077

5,249

20.896.537

312.399

256.1G1

2D-276 -683

11.321 245

11.948

11.948

'1.870.995

54.075

2-.!69

3.393.747

51-294

1.182.337

1.182_3-37

2.416_174

3,000

3,001

3,000

3 000

3 000

3 000

3 000

3,001

21.523.433

:121 .71'1

263 846

20.884.983

11-660.8{J2

12.306

12.306

1.927.1"5

55.697

z-4tlt)

3.495.5ti9

52.4.i3

'1.217.807

1.217.8-07

2.488.61i9

li 0cÍ)

3 0c0

3 000

3.000

3.000

3.0c0

3 0c0

3 0c0

3.000

3.000

3 000

3,0l:0

3,000

15.500.000 'r6.6c0.500 17.834.000 1S,090.000 18.662.700 20.252-.581

JOYCE RENTAULY FELIX NUNES
Prêfeita Municipal

303.300

248.700

11.600

1.816.500

52.500

2.300

3.294.S00

49.800

Í.147.900

1.147.900

2.345.900



DUAS ESTRÀDAS/PB
LEII DE DIRÊTRIZES ORçAMENTÁRAS

METODOLOGIA DA RECEITA
coMPoslçÁo

2021

REALIZADA

i6.803.051,58

257 .501 ,19

57.128,16

16.480.555,55

7 86C.68

74.850,00

74.850,00

2.taz.41A,14

261.526,89

71.691.35

' 4 .918 .704 ,84

1.343,70

306.22',l,91

306.221 91

1.914.3í3,{4

GORRENTE

Ír butáriâ

ITR

LK

lcl\'1s

lPl

FUNDEB

OütÍas

CAPITAL

Ale raçáo oe Bens

Trânsferências

W
JOYCE RENALI]Y FELIX NUNES

Prêfeita MuniciPal



DUAS ESTRADAS/PB
LEI DE DIRETRTZES ORçAMENTÁRIAS

METODOLOGIA DA DESPESA' coMPoslçÃo
2021

Desrrição
2018 2019 2020 % 2022 20it3

Pessoal

Juros e Encâ

Oulrâs

CAPITAL

lnvestlmento

lnvesôes

AmortizaÇão

RESERVA

13.634.800

8.51S.7 00

14.400

5.100.7',00

2.823.500

2.513.500

310.000

41.'t 00

14.!;24.540

9.044.500

4.000

5.4/6.000

2.101.000

2.014.OOO

87.000

25.000

6,525

6,160

7,358

(25,s89)

(19,8731

171,935)

(40,048)

14.615.000

8.752.000

6.000

5.857.000

3.í89.600

2.989.600

200.000

29.400

0,62

(3,23

100,00

6.96

51,S1

48.44

129,89

í7,60

.858_

1.910.300

358.600

43.800

7,95

1?.,t4

178,33

t,7a

2,45

\2.65

79.30

46,§8

16.250,619

10.153.740

17 .20'l

6.07S.678

3.366.967

2.997.609

369.358

4s.114

3.00

3.00

300

3,00

3,00

3,00

3.00

3.00

16.738.í38

10.45A.352

17.711

ô.262.068

i3.467.976

r1.087.537

380.43S

46.467

3,0t

3,01:

3,0r.

3.0(

3,0(

30r

3.0r

3,0{

16.500.000 16.650.500 17.834.000 1 19.662.700 24.252.581

DêscriÇâo
EXECUqÀo

2018 2019 2020 d/, 2022 2013

CORRENTE

Pessoal

Juros e Enca

outrâs

CAPITAL

,nvestirnento

lnvesões

Arnoú r:ação

RESERVA

13.566.537,05

8.653.534.87

6.§135

4.906.066 95

233.O32,47

200.228 70

32.8O3,77

14.252.861,43

8.5S5.Éi04,69

5.657.256,74

596.288,18

570.516,03

25.i72,15

13.799.569,52 14.849"149,61

l,-l'til.,* *r*ru
PreÍeita

JOYCE

FIXAç

2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
CNPJ: 08.787.01 2/0001- 1 0

Rua do Comércio, 23 - Centro, Duas Estradas/PB
CEP:58.265-000 - Fone: 83 3265 1030

LDO 2021 - Ações de Capital

Cód ig o Especificação Valor

CÃMARA MUNIcIPAL DÊ DUAS ESTRADAS

' o0 t AVp_taR E EaUtpAR o ppFDlo SFn'- DA cÀM Aca

GÂBiNÊiÉ DÕ ÉRÉFEi'O

1OO2 EOUIPAR O GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAçÁo

1OÜ.t LO -,PAR A SLCRE IARIA DE ADII4INISTRACÀO

sEcREraR!a DE EDUeAçÀo

1O04 CONST/REFORMAR/ EAUTPAR UNIDADES ESPORTIVÀS EI\,1 ESCOLAS MUNIC]PAIS

100s ADoutRtR vEÍcuLo PARA o TRANSPORTE DÊ ALUNoS
1O06 ADOUIRIR EQUIPAI\4ENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES

'OO? ADOTJ RIC FOUIPAI\4FvI OS PARA A SEC, DF EDT]CAÇÀO

1O08 CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES
,1'jj 

C 3..JS;RUIR EQUIPÀR I.1T-[:CJ.ÂR
,1O,IO CONSTRUIR/RÊFORI!4AR/EAU IPAR UNIDADES DÊ ENSINO INFANTIL - CRECHÉS

SECRÉTARIA DE ESPORTES

'1011 CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS POLIESPORÍIVAS

SECRETARiÂ OE ÚüLTURÂ E TüRiSFúO

1012 REFORI\4AR/RECUPERAR ARt\lAZElvl DA Col\,4PANHlA PARA FAZER À,4lNl-TEATRO

lOI: LQe IPAR O SE IOR DF LJ: -URÀ DO MLNICiPIO
1orÁ CONSTRTJtR Apoto c.r \o sANTJÁR'o sÀo FRA\ctsco

FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE

10 r') ADOUIRIR EQJIPÀMENrOS PARA A SEC. DÉ SAJDE
1016 ADQUIRIR VÉICULO UTILiTÁRIÔ
1017 CONSTRUIR/EOUIPAR POLOS DE ACADEMIA DE SAúDE

1018 CONSTRUIR/EOUIPAR AS UNIDADES BáSICAS DE SAÚDÉ

1019 CONSTR llR RFFORIVAR F,OL AMPLIAP POSTOS DF SAuDtr
IO2O LO\S TR IIR N4EI .IOPIAS S^\I I ARIAS
I':1 RL ORIIAq AI.!F: I^,P I C'. IPAP CENTPO Dt PIAEI, II,CçAO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INÊRAESTRUTURA

1022 A[,4PLIAR/EOUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

]023 URBANITAR, CONSIRUIR T RFFORI,/AR PRêÇAS PLB ICAS
'1024 coNSTRUIR GARAGEt4 PúBLtcA
,1025 EQUIPAR O SETOR DE LII\,4PEZA URBANA

1027 coNsÍRUÇÁo DE CALÇAMENTô, MElo-Flo E URBANIZAR RUAS Do N,luNlciPlo
IO28 CO\5TRJ,R CALCAÀ,IENIO DF ACFSSO Ê JRBANI/AÇ)O DO SANIUARIO

ii2s cor.JSTRUrR pARauE DÂ ESiAÇÃo
10110 CoNSTRUçãO E RECUPERAçãO DE UNIDADÉS HABI'ACIONAIS
1031 IIüPLANTAR, AMPLIAR E/OU MELHORAR O SISTEI\,4A DE ESGOfO E GALERIAS

1033 RECUPERAR É CÔNSERVAR AS ESTRADAS VICiNAIS
1Ô34 CONSTRUIR PONÍES, PASSAGENS I\,íOLHADAS Ê BUEIROS
1035 CoNSTRIJIR/EQUIPAR GALPÃO DE ÍRIAGEI\4 DE T,ATERIAL RECICLAVEIS

12.7At)

5.800

6.900

i 68.0ú0

81.000
35.900

34.700
254 5ú0

s0.400

33.600

54.400
40 500
53.200

1'1.600

150.ú00

15.404
141 300

83.400
24 90C
21.300

23.244
46.300
92.600
23.100

s / .200
69..100

i73.ôúC

91.400
34.700

20.800
33.600

137 7AA

-tdsE&'

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
CNPJ: 08.787.o'l 2/0001-í 0

Rua do Comércio, 23 - Centro, Duas Estradas/PB
CEP:58.265-000 - Fone: 83 3265 1030

LDO 2021 - Ações de Capital

Código Êspecillcaçáo Valor

SÊCRETARIA DE TRANSPORTES

1 036 CONSTRUIR/AIÚPLIAR/EOUiPAR A SF:RETARIADE TRANSPORTES

SECRETARIA DÊ DESENVOLViiNÉTi IO SOEIAL

1037 ADQUIRIR EQUIPAIúENTOS PARA A SEC. DE DESÉNVOLVII\4ENTO SOCIAL

1036 ADaurRrR r[róvEts PARA [úPLANTAÇ,{o DE pRoJETos soclAts
'103s coNSTRUÇÃo DE ESpAço JUVENTUDE PARTlclpAÍlvA
i040 coNSTRUÇÁo DE UNtDADES HABlrACloNAls
104'1 EXECUÇÃo DE ]\IELHÔRIAS EI\,4 UNIDADES HABITAC]ONAIS

FUNDo MUNtclpAL DÉ ASstsrÊNctA soctAL

1042 CONSTRUR UNIDADES DE DESENV SOCIAL NO I\,IUNICIPIO

1043 ADQUIRIR EOUIPAI,,IENTOS E IVATERIAL PERÀ,iANENTE - IGDBF

1044 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROG SOCIAIS
10.+5 ADeutRtR vEículo PARA o sEToR oo FMAS

SEC, DE AGRICULTURA E MEIÔ AMBIENTE

1046 RECUPERAR E REFoRt!4AR |\TERCADO E À,{ATADouRo PÚBLlco
1047 CONSTRUIR-/AMPLIAR/EQUIPAR SEOE DA SEC, DE AGRICULTURA E fu1EIO AT,íBIENTE

1 o4B DESAPRoPRTAR \,1óvEts
1049 CONSTRTJIR POCOS ÀRTESIANOS

40.500

't 1 600

20.800
25.504
35.800
22 AA0

30.000
s.200

'10 400
38.300

97 .204

34.700
40 500
91.400

2.869.900



Aumento do Saláriô l\rínimo que possa
gerar impâcto nâs despesas com pessoal

Assistência a epidêrnias ou outras
Calamidedes Públicas

TOTAL

!1""'ii

MUNICiPIO DE DUAS ESTRADAS/PB
LEI DE DTRETRIZES ORçAÍI|ENTÁRIAS

ANEXO DE R]SCOS FISCAIS

II . DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

,n""=*=#.rxNUNES
Prefeita Municipal

35.000,00

492.830,00

527.830,00

447.830,00

80.000,00

Abeíura de créditos ad cionais a partir
da Reserva de Contingência

Abertura de créditos adicionais â
da anulâção de dotaçâo do
e/o! êxcêsso de anecadaçáo
receita.
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