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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
GABINETE DA PREFEITA 

 
LEI N°282/2017 DE 02 DE AGOSTO DE 2017

 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do 

Município de CARRAPATEIRA para o exercício 2018
providências. 
 
A PREFEITA MUNICIPAL Faço saber que a Câmara aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei:  

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
 Art. 1° As metas e prioridades da administração pública 
municipal, para o exercício financeiro de 2018, são: 
 

I. Redução da mortalidade infantil, mediante a consolidação 
das ações  

básicas de saúde e saneamento; 
II. Oferta de vagas no ensino regular fundamental para todas 

as crianças em  
Idade escolar; 

III. Desenvolvimento, em articulação com os Governos 
Federal e Estadual,  

e programas voltados a implementação de políticas de:
 
a)fornecimento de merenda escolar para todos os alunos matriculados na 
rede municipal de ensino; 
 
b)erradicação do trabalho infantil; 
 
c)construção de casas populares; 
 
d)incentivo à agricultura com distribuição de sementes
agrícolas; 
 
e)manutenção do abastecimento de água do município com a construção 
de açudes e perfurações de poços; 
 
f) a infraestrutura municipal com a construção ou recuperação 
públicos. 

 
 ART. 2° As metas e propriedades da administração pública 
municipal, as quais terão procedência na alocação de recursos na lei 
orçamentária do exercício financeiro de 2018, embora não se constitua 
limites á programação de despesas, serão assim fixadas:
 
I.Poder legislativo 
a).Modernização dos serviços do poder legislativo, mediante a 
racionalização das atividades administrativas e melhoria da rotina de 
trabalho; 
b).Adoção de iniciativas que venham sensibilizar a população para 
participação do processo legislativo. 
 
II. Poder Executivo 
a).Ampliação e melhoria da infraestrutura dos equipamentos público
adequação do quadro de servidores para oferta de serviços essenciais nos 
seguimentos: 
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Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do 

o exercício 2018 e dá outras 

saber que a Câmara aprovou e eu 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° As metas e prioridades da administração pública 

Redução da mortalidade infantil, mediante a consolidação 

Oferta de vagas no ensino regular fundamental para todas 

esenvolvimento, em articulação com os Governos 

programas voltados a implementação de políticas de: 

merenda escolar para todos os alunos matriculados na 

d)incentivo à agricultura com distribuição de sementes e implementos 

nto de água do município com a construção 

ou recuperação de prédios 

ART. 2° As metas e propriedades da administração pública 
na alocação de recursos na lei 

orçamentária do exercício financeiro de 2018, embora não se constitua 
limites á programação de despesas, serão assim fixadas: 

a).Modernização dos serviços do poder legislativo, mediante a 
das atividades administrativas e melhoria da rotina de 

b).Adoção de iniciativas que venham sensibilizar a população para 

a).Ampliação e melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos e 
adequação do quadro de servidores para oferta de serviços essenciais nos 

a.1. Educação – oferta de vagas no ensino regular fundamental, para todas as 
crianças em idade regular dentro das expectativas do Plano Nacional de 
Educação (PNE) com foco nas seguintes metas:
 
a.1.1 Estruturantes para a garantia do direito a educação básica com 
qualidade, e que assim promovem a garantia do acesso, à universalização do 
ensino obrigatório, e a ampliação das oportunidades educacionais com 
melhoria do ensino; 
 
a.1.2 redução das desigualdades e à valorização da diversidade que visem a 
equidade; 
 
a.1.3 de valorização dos profissionais da educação para assegurar que as 
metas anteriores sejam atingidas. 
 
a.2 Saúde e saneamento – com restauração da rede física e melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde acesso universal, igualitário e gratuito 
prestado na rede municipal com destaque para os níveis de atendimento que 
proporcionem a melhoria da qualidade de vida da população, redução de 
mortalidade infantil, mediante a consolidação das ações básicas de saúde e 
saneamento; 
 
a.3 Promoção social à família, à criança
idosa –com ênfase no cumprimento das políticas estabelecidas no estatuto do 
idoso, estatuto da criança e do adolescente devendo na lei orçamentária, os 
recursos legislativos a programas sociais serem prioritariamente destina
atendimento de habitantes carentes do município com renda 
comprovadamente inferior a um quarto de um salário mínimo por pessoa da 
família; 
a.4 Incentivo aos trabalhos rurais 
trabalhador com promoção de metas e 
descoberta das vocações locais; 
 
a.5 Ampliação de oferta de emprego e renda à população 
de capacitação e incentivo para oportunidades de ao primeiro emprego em 
parceria com a iniciativa privada; 
 
a.6 Recuperação e conservação do meio ambiente 
atendimento das determinações constantes no art. 225 da Constituição 
Federal; 
 
a.7 De desenvolvimento – em articulação com o governo estadual e federal, 
de programas voltados a implementar política de r
do trabalho infantil, preservação do meio ambiente, construção de casas 
populares e preservação das festividades histórico
 
b. Reforço da infraestrutura econômica, nas áreas de:
 
b.1 transporte com melhoramento e conservação da malha viária municipal;
 
b.2 Energia elétrica para fins de irrigação e eletrificação rural;
 
b.3 Construção de reservatório e de rede de distribuição de água para o 
consumo humano e irrigação, e perfurações de poços.
 
c. Apoio ao desenvolvimento dos setores diretamente produtivos, nos 
segmentos: 
 
c.1 do desenvolvimento da agropecuária;
 
c.2 Da indústria, com ênfase as pequenas e micro empresas.
 
d. ações administrativas que objetivem:
 
d.1 A reorganização e modernização da estrutur
executivo municipal, visando à otimização da prestação dos serviços públicos 
à comunidade; 
 
d.2 A busca do equilíbrio financeiro do município pela eficiência das políticas 
de administração tributária, cobrança da dívida e combate 
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oferta de vagas no ensino regular fundamental, para todas as 
crianças em idade regular dentro das expectativas do Plano Nacional de 
Educação (PNE) com foco nas seguintes metas: 

a.1.1 Estruturantes para a garantia do direito a educação básica com 
ade, e que assim promovem a garantia do acesso, à universalização do 

ensino obrigatório, e a ampliação das oportunidades educacionais com 

a.1.2 redução das desigualdades e à valorização da diversidade que visem a 

lorização dos profissionais da educação para assegurar que as 

com restauração da rede física e melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde acesso universal, igualitário e gratuito 

municipal com destaque para os níveis de atendimento que 
proporcionem a melhoria da qualidade de vida da população, redução de 
mortalidade infantil, mediante a consolidação das ações básicas de saúde e 

Promoção social à família, à criança e ao adolescente e à população 
com ênfase no cumprimento das políticas estabelecidas no estatuto do 

idoso, estatuto da criança e do adolescente devendo na lei orçamentária, os 
recursos legislativos a programas sociais serem prioritariamente destinados ao 
atendimento de habitantes carentes do município com renda 
comprovadamente inferior a um quarto de um salário mínimo por pessoa da 

Incentivo aos trabalhos rurais – mediante ampliação de assistência ao 
trabalhador com promoção de metas e prioridades que venham contribuir para 

Ampliação de oferta de emprego e renda à população – com promoção 
de capacitação e incentivo para oportunidades de ao primeiro emprego em 

cuperação e conservação do meio ambiente – visando ao 
atendimento das determinações constantes no art. 225 da Constituição 

em articulação com o governo estadual e federal, 
de programas voltados a implementar política de renda mínima, erradicação 
do trabalho infantil, preservação do meio ambiente, construção de casas 
populares e preservação das festividades histórico-culturais e artísticas; 

Reforço da infraestrutura econômica, nas áreas de: 

nto e conservação da malha viária municipal; 

b.2 Energia elétrica para fins de irrigação e eletrificação rural; 

b.3 Construção de reservatório e de rede de distribuição de água para o 
consumo humano e irrigação, e perfurações de poços. 

desenvolvimento dos setores diretamente produtivos, nos 

c.1 do desenvolvimento da agropecuária; 

c.2 Da indústria, com ênfase as pequenas e micro empresas. 

ações administrativas que objetivem: 

d.1 A reorganização e modernização da estrutura administrativa do poder 
executivo municipal, visando à otimização da prestação dos serviços públicos 

d.2 A busca do equilíbrio financeiro do município pela eficiência das políticas 
de administração tributária, cobrança da dívida e combate a sonegação. 
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 ART. 3° Para consecução das prioridades previstas no art. 2°, o 
orçamento anual deverá consignar metas relacionadas com as seguintes 
ações do governo: 
 
I. NA ÁREA SOCIAL 
 
a. Na educação e cultura: 
 
a.1 Atendimento do ensino infantil (creches e pré-escolas) à população de 
0 a 5 anos, de modo a atender a totalidade das crianças nessa faixa etária; 
 
a.3Atendimento do ensino fundamental a população de 6 a 14 anos, de 
modo a expandir o número de vagas ofertados no exercício anterior; 
 
a.3 Melhoria da produtividade do sistema educacional, provendo curso ou 
treinamento para os professores da rede municipal; 
 
a.4 Redução do índice de analfabetismo da população acima de 14 anos, 
aumentando a oferta de vagas no ensino de jovens e adultos; 
 
a.5 Redução da taxa de evasão escolar, implementando o programa de 
garantia do bolsa escola e de esporte e laser; 
 
a.6 Apoio ao portador de deficiência física e necessidades especiais; 
 
a.7 Manutenção do transporte escolar para os alunos do município; 
 
a.8 Distribuição de merenda escolar a todas as escolas do município; 
 
a.9 Apoio a todos os projetos culturais do município, especialmente, a 
promoção das festividades comemorativas do dia da cidade, festas juninas 
e padroeiro. 
 
b.Da saúde pública 
 
b.1 Elevação dos níveis de saúde da população, reduzindo pela metade o 
índice de mortalidade infantil; 
 
b.2 Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar à população do 
município; 
 
b.3 Manutenção do fundo municipal de saúde; 
 
b.4 Estruturação dos serviços de vigilância sanitária, controle de doenças e 
fortalecimento de serviços de saúde do município; 
 
b.5 Manutenção dos programas básicos de saúde familiar. 
 
c.De habitação e saneamento básico  
 
c.1 Aprimoramento da infraestrutura básica do município; 
 
c.2 Construção e melhoria de casas populares. 
 
c.3 Manutenção do sistema de resíduos sólidos e sistema de esgotamento 
sanitário 
 
d.De assistência social  
 
d.1 Assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de 
deficiência física, mediante a ampliação dos atuais programas; 
 
d.2 Ampliar os programas de assistência comunitária; 
 
d.3 Melhorar a assistência nutricional, com a distribuição de cestas básicas 
a famílias carentes; 
 
d.4 Estimular programas de assistência comunitária; 
 
d.5 Ajuda financeira para pessoas carentes em deslocamento para outro 
centro; 
 
d.6 Distribuição de medicamentos para pessoas de baixa renda; 
d.7 Manutenção do fundo municipal de assistência social. 
 

II. Na área econômica 
 
a. Agropecuária                                                                                                                 
 
a.1 Assistência e incentivo à produção agrícola; 
a.2 Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, para distribuição 
com agricultores carentes; 
 
a.3 Fortalecimento do pequeno produtor rural; 
 
a.4 Distribuição de sementes ao pequeno produtor; 
 
a.5 Combate à seca e a pobreza rural. 
 
III. Na área de infraestrutura 
a.1 Desenvolvimento da infraestrutura rural, para fins de irrigação; 
 
a.2 Conservação e apoio à malha rodoviária municipal; 
 
a.3 Ampliação de redes de eletrificação urbana e rural; 
 
a.4 melhoria e ampliação das condições de funcionamento dos serviços de 
limpeza pública da cidade, com modernização da coleta de lixo; 
 
a.5 Manutenção e adaptação dos prédios públicos do município; 
 
a.6 Arborização da cidade 

 
ART. 4 - O projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo 

encaminhará à Câmara Municipal e a respectiva Lei serão constituídos de: 
 

I. texto da Lei; 
II. quadros orçamentários consolidados;  
III. anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na 

forma definida em Lei;  
IV. programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino, nos termos do art. 212 da Constituição, com prioridade à educação 
infantil e ao ensino fundamental; 

 V. recursos destinados a capacitação do magistério e de seus 
servidores do quadro geral;  

VI. recursos destinados a gestão ambiental;  
VII. recursos destinados à assistência social, através de doações, 

ajudas para tratamento de saúde, medicamentos, cestas básicas, material para 
reforma de casas populares e outros necessários a atender exclusivamente às 
famílias comprovadamente carentes do município, ficando sujeitos a lei 
específica; 

 VIII. recursos para a contribuição aos Fundo Municipal de Saúde e 
Fundo Municipal de Assistência Social; 

 IX. a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável 
para 2017 e a estimativa para 2018;  

 X. percentual para suplementação nunca superior a 40% (quarenta 
por cento) da previsão orçamentária.  

 
Art. 5º. As receitas serão estimadas, observando-se as normas 

técnicas legais, considerando-se os efeitos da variação do índice de preços, do 
crescimento econômico ou outro fator relevante. 

 
§ 1°. O município efetuará atualização no Código Tributário 

Municipal com vistas a prever a expansão fiscal atendendo a situação 
econômica do contribuinte e a justa tributação.  

§ 2º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda as 
modificações da legislação tributária, incumbindo à administração o seguinte: 
          I. atualização dos cadastros imobiliário e mobiliário;  

II. revisão e atualização da planta de valores imobiliários;  
III. estruturação do sistema de controle, inscrição e cobrança judicial 

e extrajudicial da dívida ativa municipal;  
 
§ 3º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos 

deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as 
respectivas despesas.  

 
Art. 6º. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara 

Municipal, até o dia 31 de agosto de 2017, os estudos e as estimativas das 
receitas para o exercício de 2018, conforme dispõe a Lei Complementar nº 
101/00.  
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Art. 7º. As prioridades para as despesas de capital no exercício 

financeiro de 2018, cerca de R$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos 
mil reais) estão de acordo com o estabelecido na coluna do Plano 
Plurianual. 

 
Art. 8º. Na programação de investimentos em obras, os projetos já 

iniciados e as despesas de conservação do patrimônio terão prioridade 
sobre novos projetos. 

 
Art. 9º. Os recursos para investimentos em obra, equipamento e 

material permanente dos diversos Órgãos que compõem os Poderes 
Executivo e Legislativo serão consignados nas unidades orçamentárias 
correspondentes.  

 
Art. 10°. As dotações orçamentárias consignadas na Lei 

Orçamentária para subvenções sociais e auxílios para despesa de capital 
serão destinadas a entidades sem fins lucrativos, comprovadamente de 
utilidade pública, observadas as exigências da legislação em vigor.  

 
Parágrafo único. As transferências mencionadas no caput deste 

artigo ficarão sujeitas à aprovação de lei específica e a assinatura de 
convênio com a entidade beneficiada, quando da liberação de recursos. 

 
 Art. 11. As despesas com pessoal e encargos previdenciários 

serão fixadas em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000. 

 
Art. 12. Ficam os poderes do município autorizados a 

consignarem recursos necessários para atender as despesas que decorrerem 
da concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, da 
criação de cargos ou alterações de estrutura de carreiras, bem como da 
admissão de pessoal, a qualquer título, nos termos da legislação em vigor.  

 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 50% da 

Receita Corrente Liquida, a contratação de horas extra ficará limitada 
somente aos serviços essenciais de educação, saúde, limpeza pública e 
conservação de estradas.  

 
Art. 13. As dotações correspondentes a Despesas de Exercícios 

Anteriores, serão consignadas nas unidades orçamentárias da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças.  

 
Parágrafo único. Excetuam-se deste artigo as despesas referentes 

as áreas de saúde e educação que serão consignadas, descentralizadamente, 
a seus próprios programas de trabalho. 

 
Art. 14. A proposta parcial do Poder Legislativo, para fins de 

elaboração do projeto de Lei Orçamentária, será enviada a Prefeitura até o 
dia 15 de setembro de 2017.  

 
Art. 15. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência em 

montante equivalente a, no mínimo, um por cento da receita corrente 
líquida e atenderá aos passivos contingentes.  

 
Art. 15 – A. Para assegurar a participação popular durante o 

processo de elaboração, aprovação e execução da lei orçamentária, serão 
realizadas consultas públicas e audiências públicas, nos termos do art. 48, 
parágrafo único, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, 
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações 
relativas a cada uma das etapas. 

§ 1º Na fase de elaboração da proposta orçamentária, o Poder 
Executivo realizará uma das audiências públicas previstas no ‘caput’ deste 
artigo, em conjunto com o Poder Legislativo, sem prejuízo da iniciativa de 
convocação de audiência pública pelo Poder Legislativo, na fase de 
aprovação da proposta, durante a tramitação do projeto na Câmara 
Municipal. 

§ 2º Dar-se-á ampla divulgação da realização das audiências 
públicas, através de todos os meios de comunicação disponíveis, em 
qualquer das etapas da proposta orçamentária, com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias da data de sua realização, e serão disponibilizadas pelo 
Poder Executivo no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, para consulta: 

I – informações relativas à elaboração do projeto de lei orçamentária: 
a) as estimativas de receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei Complementar 
federal 101, de 04 de maio de 2000; e, 
b) a proposta de lei orçamentária, inclusive em versão simplificada, seus 
anexos, a 
programação constante do detalhamento das ações e as informações 
complementares; 

II – a lei orçamentária anual.” 
Art. 16. Caberá a Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

a coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata a presente 
Lei.  

 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças providenciará o calendário das atividades de elaboração do 
Orçamento Municipal, devendo incluir reuniões com o Prefeito e seus 
auxiliares. 

 
 Art. 17. A proposta orçamentária para o exercício de 2018, será 

remetida ao Poder Legislativo para apreciação até 30 de setembro e será 
devolvida para sanção do Prefeito até 15 de dezembro de 2017. 

 
CAPÍTULO II 

Da Execução Orçamentária 
 

Art. 18. Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for aprovado até 
15 de dezembro de 2017, fica autorizada, até a sua sanção, a execução da 
programação dele constante à razão de 1/12 (um doze avos) ao mês. 

 
 Art. 19. Para atender o disposto na Lei Complementar nº 101/00, o 

Poder Executivo se incumbirá do seguinte:  
I. estabelecer, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, 

a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de 
desembolso; 

II. publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária; 

III. desdobrar em metas bimestrais as receitas previstas, com 
especificação das medidas de combate à evasão e à sonegação, quantidade e 
valores de ações para cobrança da dívida ativa e dos créditos passíveis de 
cobrança administrativa; 

 IV. não poderá conceder renúncia de receitas, salvo o disposto no 
Art. 14 da LC n° 101 de 04 de maio de 2000;  

V. assumir o compromisso de que os Restos a Pagar incluídos no 
Balanço Orçamentário e o Balanço Patrimonial de 2017 terá como 
contrapartida as disponibilidades de caixa para este efeito;  

VI. promover a revisão dos valores do patrimônio municipal, a 
localização de bens tangíveis e intangíveis, a localização e caracterização de 
bens obsoletos, antieconômicos no acervo do inventário municipal;  

VII. o Plano Plurianual, a LDO, a Lei Orçamentária Anual, as 
Prestações de Contas e os Pareceres do Tribunal de Contas do Estado serão 
amplamente divulgados, inclusive na Internet e ficarão à disposição da 
comunidade. 

 
Art. 20. Se a previsão de arrecadação da receita não se concretizar e 

caso seja necessário a limitação de empenho das dotações orçamentárias, esta 
não abrangerá as despesas com saúde, educação e coleta de lixo. 

 
 Parágrafo Único. A limitação de empenho será proporcional ao 

montante dos recursos alocados para atendimento de cada Poder. 
 
 Art. 21. Para atender o disposto no § 3º do artigo 16 da Lei 

Complementar 101/00 considera-se como despesa irrelevante aquela de valor 
inferior a R$ 300,00 (trezentos reais).  

 
Art. 22. Serão alocados recursos para atender as despesas com 

precatórios que serão incluídos na proposta orçamentária de 2018 com a 
seguinte especificação:  

a) número da ação originária; 
b) número do precatório; 
c) tipo de causa julgada;  
d) data da autuação do precatório;  
e) nome do beneficiário;  
f) valor do precatório a ser paga. 
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 Parágrafo único - Os recursos para atender o caput deste artigo, 
não poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com 
outra finalidade.  

 
CAPÍTULO III 

Das Disposições Finais 
 

Art. 23. O Município fará a revisão e atualização de sua legislação 
tributária para o exercício de 2018, através de lei específica.  

 
Parágrafo único. A revisão e atualização de que trata o presente 

artigo compreenderá, também, a modernização de sua máquina fazendária 
no sentido de aumentar a sua produtividade. 

 
 Art. 24. O ANEXO I desta Lei estabelece as Metas Fiscais para 

os exercícios: 2018, 2019 e 2020 e os Riscos Fiscais deste município, 
conforme Art. 4°. parágrafo 3°  da Lei Complementar 101, de maio de 
2000. 

 
 Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e 

revogam-se às disposições em contrário.  
 
Gabinete da Prefeita Constitucional de Carrapateira – PB em 02 

de agosto de 2017 
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VETO N°001/2017 
 
A Prefeita constitucional do município de Carrapateira – PB, dentro de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal Art. 61, 
§1°. 
 
RESOLVE: 

 
Vetar EMENDA ADITIVA N°.002/2017 ao Projeto de Lei 

Ordinária n°004/2017 (LDO) que; 
Acrescentar-se-ia a.6 no art. 3°, II, com a seguinte redação: 
“a.6 Formalização de convenio com Associações Comunitárias, 

Fundações e Cooperativas existentes no município com a finalidade de 
deixar aptas a firmarem convênios, contratos de repasse termos de 
compromisso junto aos órgãos Federais e Estaduais inclusive arcando com 
pagamento de multas, taxas e etc junto aos órgãos de cobrança”.  

 
JUSTIFICATIVA 

 
As associações, fundações e cooperativas, são de inteira 

responsabilidade de seus membros, diretores e presidentes. Assim como 
qualquer órgão, estes têm deveres junto a União e Estado, cabendo a seus 
administradores a responsabilidade de cumprir com as obrigações impostas 
e responder perante a Lei sobre seus atos. Foge totalmente do interesse 
público e, portanto não se pode admitir que transfiram esta 
responsabilidade e ônus (dívidas), para a coletividade, para o erário 
público. Vale salientar que a Prefeitura Municipal de Carrapateira – PB 
não exerce qualquer controle sobre as ações destas entidades e seus 
membros, não sendo possível o acompanhamento das atividades destas 
entidades.  

Gabinete da Prefeita Municipal de Carrapateira – PB, em 02 de 
agosto de 2017 
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VETO N°002/2017 
 
A Prefeita constitucional do município de Carrapateira – PB, dentro de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal Art. 61, §1°. 
 
RESOLVE: 

 
Vetar EMENDA ADITIVA N°.003/2017 ao Projeto de Lei 

Ordinária n°004/2017 (LDO) que; 
Acrescentar-se-ia a.7 no art. 3°, II, com a seguinte redação: 
“a.7 Implantação do Pólo de Confecções com aquisição inicial de 

10 maquinas de corte e costura para estimular a oferta de trabalho, sendo os 
equipamentos cedidos a Associações Comunitárias, Fundações e/ou 
Cooperativas mediante Termo de Cessão de Uso a partir de um ano de 
funcionamento, para que a produção seja vendida aos comerciantes e 
furadinha”. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A implantação de um Polo de Confecções é um processo muito 

complexo que vai muito além da aquisição de máquinas de costura, envolve a 
contratação de profissionais capacitados, capacitação de pessoal, investimento 
em infraestrutura para instalações adequadas e funcionamento permanente, 
garantia de mercado consumidor, entre outras questões. Seria necessário um 
investimento muito alto e arriscado. Sabemos que vivemos em um cenário de 
crise e insegurança nacional política e financeira e que o município vem 
enfrentando dificuldades para realizar pagamento de servidores em dia, divida 
provenientes de ações judiciais e ainda manter o regular funcionamento dos 
serviços públicos, reforma de prédios e espaços públicos, portanto não sendo 
coerente impor mais gastos.  

Diante deste cenário esta Prefeitura Municipal não dispõe de 
recursos financeiros para financiar tal iniciativa de modo a apresentar um 
resultado satisfatório.   

Gabinete da Prefeita Municipal de Carrapateira – PB, em 02 de 
agosto de 2017 
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VETO N°003/2017 
 
A Prefeita constitucional do município de Carrapateira – PB, dentro de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal Art. 61, §1°. 
 
RESOLVE: 

 
Vetar EMENDA ADITIVA N°.004/2017 ao Projeto de Lei 

Ordinária n°004/2017 (LDO) que; 
Acrescentar-se-ia a.7 no art. 3°, III, com a seguinte redação: 
“a.7 Implantação da coleta seletiva” 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Já existe no corpo do projeto o conteúdo no art. 3°, III, a.4 que 
atende a natureza da emenda, portanto sendo desnecessária: 

 
“Art. 3°... 

III ... 

a.4 melhoria e ampliação das condições de funcionamento dos 

serviços de limpeza pública da cidade, com modernização da coleta de lixo;” 
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