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PROJETO DE LEI Nº 125, DE 1º DE OUTUBRO DE 2018. 
 

Altera a Lei nº 10.676, de 21 de agosto de 
2018, que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2019. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica alterado o anexo de metas fiscais priorizadas para 2019 da Lei 

nº 10.676, de 21 de agosto de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para o exercício de 2019, passando a vigorar conforme anexo que integra a 
presente lei. 

 

Art. 2º Fica acrescido o art. 3º-A na Lei nº 10.676, de 21 de agosto de 
2018, que passa vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 3º-A As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019 
estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2018/2021 - 
Lei nº 10.446, de 28 de julho de 2017 e suas alterações, especificadas no 
Anexo II, integrante desta Lei, as quais terão precedência na alocação de 
recursos na Lei Orçamentária. 
 
§1º Os valores constantes no Anexo de que trata este artigo possuem 
caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o 
planejamento, podendo ser atualizados pela lei orçamentária ou através 
de créditos adicionais. 
 
§2º As metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, bem como 
as respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser 
alteradas, se durante o período decorrido entre a apresentação desta Lei 
e a elaboração da proposta orçamentária para 2019 surgirem novas 
demandas ou situações em que haja necessidade da intervenção do 
Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos. 
 
§3º Novas ações podem ser incluídas mediante indicação de fonte de 
recurso. 
 
§4º Na hipótese prevista no §2º, as alterações do Anexo de Metas Fiscais 
Priorizadas serão evidenciadas em demonstrativo específico, a ser 
encaminhado juntamente com a proposta orçamentária para o próximo 
exercício”. (NR) 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   
MARCELO CAUMO 

PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 125/2018. 

           Expediente: 13001/2018. 
 
 

SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORES VEREADORES, 
 

Encaminhamos a esse Poder Legislativo anexo de metas fiscais 
priorizadas para 2019 da Lei nº 10.676, de 21 de agosto de 2018, que dispõe sobre 
as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. 

Quando do envio do PL nº 071/18, que tratava da proposta original para a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2019, houveram algumas 
alterações nas rúbricas apresentadas através de emendas do Poder Legislativo, 
com redução de valores em pontos estratégicos de algumas secretarias, que 
acabariam, inclusive, inviabilizando as atividades daquelas pastas. 

Por tal motivo, as alterações propostas foram vetadas. Com a aprovação 
do veto apresentado pela Câmara de Vereadores, tais rúbricas acabaram ficando 
sem previsão orçamentária, razão pela qual se faz necessária a reinclusão das 
rúbricas vetadas. 

No Anexo II, estão relacionadas todas as rúbricas que atualmente 
constam na Lei nº 10.676/18, sendo que aquelas que estão sendo reinclusas foram 
grifadas em negrito, apenas de forma didática para melhor compreensão. 

Além disso, a proposta acrescenta o Art. 3º-A e seus parágrafos, que 
autorizam a alteração das metas e prioridades acaso no intervalo entre a 
apresentação desta Lei e a elaboração da proposta orçamentária para 2019 surjam 
novas demandas ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder 
Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos. 

Sendo assim, a fim de adequar as metas fiscais priorizadas para 2019 
com a do orçamento das secretarias municipais, solicitamos apreciação da proposta 
pela Casa Legislativa em regime de urgência, conforme previsão expressa no art. 89 
da Lei Orgânica Municipal. 

Atenciosamente, 
 

LAJEADO, 1º DE OUTUBRO DE 2018. 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 


