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Senhor Presidente
Senhores Deputados

Nos termos da Constituição Estadual, e com

fundamento no artigo 97, inciso lll do Regimento lnterno da Assembleia

Legislativa, encaminho ao exame de Vossas Excelências e à superior

deliberação do Plenário dessa Augusta Casa Legislativa o anexo Projeto

de Lei, Substitutivo ao Projeto de Lei que .ESTIMA a receita e fixa a

despesa do Estado para o exercício financeiro de 2019", objeto da

Mensagem n.o 94, de 29 de outubro de 2018, protocolada nesse

Parlamento, no dia 30 de outubro de 2018.

A matéria ora encaminhada objetiva substituir, de forma

integral, o Projeto de Lei original, adequando-o aos dispositivos

promulgados pela Assembleia Legislativa do Estado em 14 de novembro

de 2018, com fundamento no artigo 36, S 6.0, da Constituição Estadual, à

vista da rejeição do veto parcial a eles aposto.

Certo de que Vossas Excelências considerarão o

presente Substitutivo quando do exame do Projeto de Lei que 'ESI/MA a

receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2019",

reitero aos ilustres Senhores Deputados, na oportunidade, expressões de

distinguido apreço.

A EN
Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado DAVID ANTONIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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PRoJEro DE LEr N". I 94 r2o1s

ESTIMA a receita e fixa a despesa do Estado
para o exercício financeiro de 2019.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS D|SPOS|çÕES PRELTMTNARES

CAPíTULO II
DOS ORçAMENTOS FTSCAL E DA SEGURTDADE SOCTAL

Seção I

Da Estimativa da Receita
Art. 20 A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social é de R$17.297.084.000,00 (Dezessete bilhões, duzentos e
noventa e sete milhões e oítenta e quatro mil reais), discriminada na forma do
Anexo I desta Lei.

Art. ío Esta Leí estima a receita do Estado para o exercício
financeiro de 2019, no montante de R$17.456.926.000,00 (Dezessete bilhões,
quatrocentos e cinquenta e seis milhões e trezentos e vinte e seis mit reais), e
fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 157, lll e S5o da Constituiçao
do Estado, e dos artigos 34 e 51 da Lei n.o 4.652, de 16 dã agosto de 201g -Lei de Diretrizes orçamentárias de 201g, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus
fundos, orgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e
lndireta, inclusive Fundações ínstituídas e maniidas pelo poder público;

ll - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração PúblicaÉstadual Diretae lndireta, bem como os Fundos e Fundações iÁstituídos e mantidos pelo
Poder Público;

lll - o orçamento de lnvestimento das Empresas em que o
Estado, direta ou indiretamente, detem a maioria do capital social com direito a
voto.

Parágrafo único. As dotações orçamentárias constantes desta
Lei e dos quadros anexos que a integram éstão eipressas em Reais.
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Seção ll
Da Fixação da Despesa

Art. 30 A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social é de R$17.297.084.000,00 (Dezesseie bilhões, duzentos e
noventa e sete milhões e oitenta e quatro mil reais), distribuída entre os órgãos
orçamentários conforme Anexo ll desta Lei, sendo especificadas nos inõisos
deste artigo a despesa de cada Orçamento:

| - orçamento Fiscar: R$12.g0s.57r.Too,oo (Doze bilhões,
oitocentos e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil e setecentos reais);

ll - orçamento da seguridade sociar: R$4.491.s06.300,00
(Quatro bilhões, quatrocentos e noventa e um milhões, quinhentos e seis mil e
trezentos reais).

Seção lll
Da Autorização para a AbeÉura de Gréditos suplementares

AÉ. 40 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, observado o disposto no parágrafo único do art. 80 da Lei de
Responsabilídade Fiscal e no $1o do art. 48 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2019, até o limite de 40o/o (quarenta por cento) do valor total do orçamento,
mediante anulação parcial de dotações orçamentárias consignaáas nos
orçamentos fiscal e da seguridade social.

Art. 50 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, nos termos do art.43, S1o, incisos l, ll e lv, SS 2o,go e 40, da
Lei n.o 4.320, de 1964, à conta de:

| - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos
próprios e vinculados, até o limite consignado no orçamento;

ll - excesso de arrecadação, até o limite verificado no exercício
financeiro;

lll - operações de credito autorizadas, em forma que
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, até o limite autorizado
em Lei específica que autorize a contratação da operação de credito;

lv - superávit financeiro, até o limite apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2019.
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CAPÍTULO III
DO ORçAMENTO DE TNVESTTMENTO DAS ESTATATS

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 60 A receita total estimada no Orçamento de lnvestimento
das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do
capital social com direito a voto, e de Rg1 59.242.000,00 iCento e cinõuenta e
nove milhões e duzentos e quarenta e dois mil reais) especificada no Anexo lll
desta Lei.
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Art. _7o A despesa do orçamento de rnvestimento das
Empresas em que o Estado, direta ou indiretaúente, detém a maioria do capital
social com direito a voto é fixada em R$1 59.242.0ó0,00 (Cento e ãiúuenta enove milhões e duzentos e quarenta e dois mil reais), conforme o Ánexo lV
desta Lei.

Seção Iil
Da Autorizaçâo para a Abertura de créditos suplementares

Art. 80 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor constante noart' 70, mediante a geração adicíonal de recursos ou a anulação parcial dedotações orçamentárías consignadas no orçamento de investimento das
empresas.

CAPÍTULO IV
DAS D|SPOS|çÕES FtNAtS

Art. 90 Em cumprimento ao disposto no art.32, $ 1o, inciso l, daLei no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica
autorizada a contratação das operações de creditos incluídas nesta Lei, semprejuizo do que estabelece o art. 52, inciso v, da constituição Federal, no qr"
se refere às operações de creditos externas.

Art. í0. lntegram esta Lei, nos termos do art. 20 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 201g, os anexos contendo:
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| - quadros orçamentários consotidados, incluídos os
complementos referenciados no art. 22, inciso lll da Lei 4.820 de 17 de marçode 1964, devidamente relacionados no Anexo I da Leí de Diretrizes
Orçamentárias 2019;

ll -.quadros do orçamento de investimento das Empresas em
-que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com
direito a voto, a que se refere o inciso ll do $ 50, do art. 1 5T'da Constituição
Estadual;

lll - discriminação da legislação da receita e da despesa dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

lV - medidas de compensação a renúncias de receita, conforme
preconiza o inciso ll do art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

V - demonstrativo da Compatibilidade entre a Programação dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e o Anexo de Metas Fiscais da Lei
no 4.652 de 16 de agosto de 2018, conforme preconiza o inciso ldo art. 50 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 11- Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer
normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que
couber, adequá-lo às disposições da Constituiçâo do Estado, compreendendo
também a programação financeira de desembolso para o exercícÌo de 201g,
fixando as medidas necessárias ao alcance do equilíbrio orçamentário e
financeiro.

A^r1..1.2. Na execução orçamentária, as despesas com pessoale Encargos Sociais e Diárias sérão obrigatoriamente Ámfennaoas
ordinariamente, ficando desautorizado o empenhó da desper" ,ob a forma
estimativa ou global.

Art. 19. Todos os valores recebidos pelas unidades da
Admínistração Direta, Autarquias, Fundações instituídas pelo poder público,
Empresas Públicas e Fundos Especiais, d-everão, para sua movimentação, ser
registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo, os
casos em que por força de Lei, normas especiais ou exigências do ente
repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçãmentário.

Al- 
^1_4- lir exec_ução orçamentária observar-se-á o disposto

nos artigos21,67,85 e 159 da constituiçao Estadual e no g2odo art. 134 da
Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no-45 de 2004, e noque for pertinente, o disposto na Constituição da República e Lei Federal ouEstadual que dispuser sobre a geótao orçamentária e financeira
complementarmente.


