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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

CNPJ. 09.145.368/()()01-I2 

LEI N° 494, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL 
OU PARCIAL DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO 
DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDENCIA. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso 
das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e 
legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e 
a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2022 até o valor de R$ 
17.566.552,80 (Dezessete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quinhentos e 
cinquenta e dois reais) utilizando como fonte de recurso as disponibilidades 
caracterizadas no parágrafo 1°, do Artigo 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 2° - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de 
dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas 
no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o montante de 
R$ 17.566.552,80 (Dezessete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quinhentos 
e cinquenta e dois reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades 
caracterizadas no parágrafo 1°, do Artigo 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma 
definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 
1° desta Lei. 

Art. 3° - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, 
exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa. 
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I —"31"—  Pessoal e Encargos Sociais; II —"32"—  Juros e Encargos da Dívida; III 
— "33" — Outros Despesas Correntes; IV - "44" - Investimentos; 
V — "46" — Amortização da Dívida. 

Art. 4° O remanejamento autorizado far-se-a até o limite dos saldos das respectivas 
dotações vinculadas; 

I — No órgão a programas diferentes; II — no programa a órgão diferentes; III — a 
órgãos e programas diferentes. 

Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a 
transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores 
remanejados agregados segundo as categorias definidas nos artigos 3° desta Lei. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Água Branca/PB, em 19 de novembro de 2021. 

EVERTON FIRMINO BATISTA 
- Prefeito Constitucional - 
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Jornal Oficial 
Município de Agua Branca - Estado da Paraíba 

Instituído pela Lei Municipal N.° 271/2006 de 10 de abril de 2006 
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo 

ÁGUA BRANCA - PB, TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 

I — Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 
do Município, quando houver; 

II — Cinquenta e quatro por cento para o Executivo. 

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, 
aumentes de remuneração, criação de cargos, empregos e 
funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como 
admissões ou contratações de pessoal a qualquer titulo, 
observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal n° 
101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada 
previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do 
acréscimo de despesa. 

Art. 17-O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a 
compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, 
com as exigências da legislação federal pertinente, observados os 
efeitos econômicos relativos a: 

I — Realização de receitas não previstas; 
II — Realização inferior ou não realização de receitas previstas; Ill —
catástrofe de abrangência limitada; 
IV — Alterações conjunturais da economia nacional e/ou 
estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação; 
V — Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente 
de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal 
ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades 
da Administração Indireta. 

Parágrafo Único — Para atender o caput deste artigo fica 
autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de 
trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos 
saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio 
orçamentário. 

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, 
mediante Lei específica. 

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e 
PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei. 

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para 
efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o 
desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, 
legalmente consoante com a Portaria Interministerial n° 163 art° 
6°, e os desdobramentos que se façam necessários ao 
atendimento da legislação. 

Art. 21 — Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar 
operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o 
disposto no art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, no parágrafo 8° do 
art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar 
n° 101/2000. 

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara 
Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês. 

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022. 

Água Branca/PB, em 19 de novembro de 2021. 
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EVERTON FIRMINO BATISTA - PREFEITO 

LEI N° 494, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU 
PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCICIO DE 2022 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIA. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de 
Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV 
da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categoria de programação para 
outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou 
parcial de dotações orçamentarias constantes dos Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2022 até o valor de 
R$ 17.566.552,80 (Dezessete milhões, quinhentos e sessenta e 
seis mil e quinhentos e cinquenta e dois reais) utilizando como fonte 
de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1°, do 
Artigo 43, da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 2° - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categoria de programação para 
outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as 
despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 
17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o 
montante de R$ 17.566.552,80 (Dezessete milhões, quinhentos e 
sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), utilizando 
como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no 
parágrafo 1°, do Artigo 43, da Lei Federal n°4.320, de 17 de março 
de 1964. 

Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos 
abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento 
autorizado nos ternos do artigo 1° desta Lei. 

Art. 3° - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para 
remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas 
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos 
de natureza de despesa. 

I — 31' — Pessoal e Encargos Sociais; II — "32" — Juros e Encargos 
da Dívida; Ill — "33" — Outros Despesas Correntes; IV — "44" —
investimentos; 

V — °46" — Amortização da Dívida. 

Art. 4° O remanejamento autorizado far-se-a até o limite dos saldos 
das respectivas dotações vinculadas; 

I — No órgão a programas diferentes; II — no programa a órgão 
diferentes; Ill — a órgãos e programas diferentes. 

Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o 
remanejamento ou a transferência de recursos nos limites 
específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados 
agregados segundo as categorias definidas nos artigos 3° desta Lei. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Água Branca/PB, em 19 de novembro de 2021. 
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