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ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

LEI N° . çxSa de oA de òaodJo de 2.01 s.
Projeto de Lei n° 016/2018, de autoria dtr^^odler Executivo Municipal

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2.019 E SIMILARIDADES
NOS ANEXOS I A XIX, ANEXOS A ESTA LEI E DA LEI

PLURIANUAL 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

0 PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO

GROSSO, ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em conformidade com o disposto no art.

165, § 2°, da Constituição Federal/88, as diretrizes orçamentárias do Município de
Barra do Garças-MT para o Exercício Financeiro de 2.019, compreendendo:

1 - as metas e riscos fiscais;

M_- as prioridades da administração municipal;

M] - a estrutura e organização dos orçamentos;

IV - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do

Município e suas alterações;

V - as disposições sobre a divida Pública;

V| - as disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais;

VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária;

VIII - as disposições finais.

CAPITULO - I - DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 2° - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4° da Lei

Complementar n° 101, de quatro de maio de 2000, as metas e riscos fiscais de

receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o
exercício financeiro de 2.019, estão identificados nos Anexos desta Lei, em

conformidade com as normas vigentes da Secretaria do Tesouro Nacional-STN.

Art. 3° - A Lei Orçamentária abrangerá o Órgão da Administração
Direta, e suas Unidades Orçamentárias que recebem recursos do Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social.

Art. 4° - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2° desta Lei

constitui-se dos Anexos I ao Anexo VI.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo são
apurados em cada Unidade Orçamentária que serão consolidadas e que constituirão
as Metas Fiscais do Município.
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Prefeitura Municipal de Barra do Garças 

Art. 25 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecera, através de 

decreto, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, a programação financeira 

das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para cada Unidade Gestora. 

Art. 26 - Os projetos e Atividades priorizadas na Lei Orçamentária para o 

exercício financeiro de 2.019 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de 

transferências voluntárias, operações de crédito, alienações de bens e outras 

extraordinárias, só serão executadas e utilizadas a qualquer título, se ocorrer ou estiver 

garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou 

garantido. 

Art. 27 - A renuncia de receita estimada para o exercício financeiro de 

2.018, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita, pois já 

encontram-se deduzidas na arrecadação líquida. 

Art. 28 - O Poder Executivo poderá firmar convênios ou instrumentos 

congêneres com outros entes públicos e privados para desenvolvimento de programas 

prioritários, bem como poderá consignar no orçamento municipal recursos para 

financiar serviços ou atividades incluídas nas suas funções, típicas ou subsidiarias, a 

serem executadas por entidades públicas e privadas, e em especial as de cunhas sociais 

e de ilibada reputação, como aquela qualificada como Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público prevista na Lei nº. 9.790 de 23 de março de 1.999. 

§ 1º - As despesas de competência de outros entes da federação, 

conforme Art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, só serão assumidas 

pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e 

previstos recursos na lei orçamentária. 

§ 2º - A transferência de recursos oriundas do Tesouro Municipal a 

entidades públicas e privadas, somente beneficiará aqueles de caráter educativo, 

assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o 








































































































































































































