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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

Administração Ciro Goés 

LEI Nº 043/97 de 23 de Junho de 19!'7. 

f.º~ 
c\Q, l 

,.~ oi ~,.) 
~ 

IH 

Disple sobre as Diretriz~ Orçammüria 
para o na-dcie de 1??8 e d• e.cns 
providfadas. 

O Prefeito Mtmicipal ta Bárbara do J>ará, Estado do Pará, faço saber que a Câmara Municipal 
de Santa Bárbara do Pará aprova e eu sanciono a seguinte Lei : 

Disposição PreHmlnar 

Art. tºEm cumprimento ao disposto do Art.125 , § 2° da Lei Orgftnica Municipal, esta Lei 
estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município de Santa Bárbara do Pará, para o exercício de 
1998, compreendendo: 

1 Metas e prioridades da administração pública mm1icipal; 
Il. Organização e estrutura dos Orçamentos; 
m. Orientação para Orçamento Anual do Municfpio, 
IV. Disposições relativas as despesas do Município com pessoal e encargos sociais; 
V. Disposições sobre alterações na Legislação Tributária do Municfpio; 
VL Outras disposições. 

Capitulo I 
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal 

Art. 2° O Poder Público terá como prioridades básicas a elevação da qualidade de vida e 
redução das desigualdades sociais, redirecionando o crescimento econômico a nível municipal buscando 
a intemali1.ação dos seus efeitos, a modernização tecnológica e o equilíbrio com o meio ambiente; 
.incentivando programas de geração de emprego e renda, bem como as parcerias com outras esferas de 
governo e com a iniciativa privada, para um exercício pleno da cidadania; e recuperando a capacidade 
de investimento, calcada no aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação, prioriz.ando o combate à 
sonegação e a evasão fiscais, e na melhor adequação econômico-financeira do gasto público, de modo a 
assegurar o mais amplo acesso da população aos serviços básicos, bem como a eficiência ua sua 
prelltaçllo, Silsim as mew e prioridades para o exercício financeiro de 1998 serão definidos áreas de 
atuação da Administração Pública coof orme Anexo I, que integra esta Lei. 

Par..-are Único Os recursos para o financiamento doe projetos e programas definidos no 
anexo I desta Lei, serão determinados no Orçamento Anual, incluindo as fontes próprias e oriundas de 
Convênios com órgãos dos Governos Estadual e Federal. 
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m. Educação, Cultura, Desporto e Turismo: 

•z 

Projetos que garantam a missão constitucional do Município nae án,88 do pré-Hc~lar e ffl!Í~ 
fündamental, consistindo na construção de novos prédios e na relitmlraçfto e/ou amphaç~ dos Já 
existentes, bem como na capacitação e treinamento dos recursos humanos; projetos que e&tlmulem a 
difusão cultural e turística, nota.damente a regional, incluindo a construção de prédios e espaç01 para 88 

atividades culturais; e programas que proporcionem condições para at.ividade11 esportiva.a lKD3doru de 
modo geraJ, com e. construção do estádio municipal, construção de ginásios esportivos, campos de 
futebol e quadras de esporte, assim especificados: 

- Projeto de capacitação e treinamento de recursos humanos; 
- Projeto de construção de prédios escolares; 
- Projeto de aquisição de equipamento para os ensinos pré-escolar e :fimdamental; 
- Projetos de construção de complexos esportivos e quadras polivalentes; 
- Projeto de restauração e ampliação dos prédios escolares já existentes; 
- Projeto de construção de bibliotecas; 
- Projeto de incentivo à cultura do nnmic(pio; 
- Projeto de construção do Estádio Municipal; 
- Projeto para aquisição de equipamentos em forma de parques para crianças; 
- Projeto do Ginásio com cobertura; 
- Aquisição de veículos; 
- Projeto de implantação da Escola Agricola; 
- Projeto para construção da Casa da Cultura;· 
- Levantamento e incremento do potencial turístico do Município; 
- Aquisição de material de cantina e gêneros alimentícios para complemento do programa de merenda 

escolar, inclusive com a manutenção de hortas escolares; 
- Transporte para serviços pertinentes a área de educação; 
- Concessão de bolsas de estudo, material didático escolar e apoio financeiro para transporte escolar; 
- Assistência técnico-pedagógico; 
- Convênios com entidades governamentais para manutenção de creches nnmicipais; 
- Convênios com creches comunitárias, com apoio técnico e financeiro; 
- Construção, ampliação, refonna, manutenção, equipamento e reequipamento de creches municipais; 
- Convênios com entidades governamentais para ampliação do ensino pré-escolar, 
- Assessoramento técnico-pedagógico; 
- Convênio com entidades comunitárias pera expansão do ensino pré-escolar e fimdamental. 
- Assessoramento técnico-pedagógico e administrativo; 
- Promover ações setorizadas, visando a erradicação do analfabetismo; 
- Inventário da memória cultural do Municfpio; 
- Subvenção a grupos folclóricos e entidades culturais; 
- Construção de centros sócio-culturais nas comunidades. 

IV. Enqia: 

Projeto que garanta a ampliação, manutenção e restauração da rede de disbibuiçllo de energia 
elétrica na zona urbana e rural e ilwninação p6blica: 

- Projeto de eletrificação rural monofásica; 
- Projeto de eletrific ão Urbana. 
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C-,ttulo li t2 

Da Orpnlzaçlo e F,rtratara d11 Orça1..tM 

Art. 311 A Lei Orçamentftria anual e Retlfl anexos c~eenderão: 

l 0& orçamento& fiRcal e da eepidade social, refererwet 11011 Po~ do1 Mmicfp10, ~ 
fundos, órgloe, autarquiu e :fundaçõe11 instituldu e mantida pelo Poder Pi1blico; 

Art. 4• oe orçamentos fiscal e da seguridade social diacrim.irudo a despesa por Clllegooa de 
programação, indicando a llllll natureza, observada a seguinte clu1ificaçto: 

Despesas Cofflllltes 

a) Pessoal e encargos sociais; 

b) Juros e encargos da divida; 

e) Outras despeses correntes. 

Despesas de Capital 

d) Investimentos; 

e) Inversões financeiras; 

1) Amortização da divida; 

1) Outras despesas de capital. 

§ 1 ° As categorias de programação de que trata o caput deste artigo serio identificada& J>Of" 
projeto& e atividades. 

§ 1° A classificação a que se refere o caput deste artigo corresponde aos agrup~ de 
elementos da natureza da despesa, conforme definir a lei orçamentária. 

§ 3° A lei orçameotária incluirá, dentre outros, os seguintes demonstrativo■ : 

1 Das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como do coojumo dos dois 
orçemeolos; 

ll. Da oature:za da despesa para oada órgão; 

m.. Da despesa por fonte de rec1nos para cada órgão. 

Art. Sº O Orçamemo da seguridade social oomproendorá ea dotaçõea oostinadas tt todoa o, 

órgão■ e ootidadea daa adminilltraçõos direta e indireta, bem como fundo■ e fuodaçõoa, quo ab.lMl nM , 
!r•a, de 1áide, pmidlocia o u1iBllnoia,0<ial, no, tormo, do, mtigo, da Lei Orgloica do Muoiclpij · 
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o 

Projetos que garantam o efetivo atendimento médico-odontológico e ambulatorial, prevetiívo e 
asi;istencial, à população do Munic(pio, constituí do em: 

- Projeto de capacitação e treinamento de recursos humanos; 
- Projeto de implantação e aparelhamento de Unidades de Saúde nas l.onas Urbsna e Rural; 
- Projeto de atendimento médico-odontológico e ambulatorial a funcionar 

periodicamente pera atender a população. 
- Projeto de reforma dos postos de saúde já existentes; 
- Projeto de prevenção e controle de doenças endêmicas, mediante planos de 

orientação, educação e tratamento da população; 
- Projeto de implantação de um Programa de Tratamento da Saúde Bucal; 
- Projeto de orientação à população sobre os cuidados básicos com higiene e saúde; 
- Projeto de criação da Unidade Médica Ambulante, para atender o Povo da l.ona Rural; 
- Projeto para construção de Postos de Saúde no Interior do Município. 
- Projeto para aquisição de ambulância; 
- Projeto de implantação do sistema de abastecimento de água potável na zona rural e urbana 

VI. Polttica Urbana: 

Projeto que viabilize a urbanização de novos bairros e a reurbanização dos já existentes, nas 
l.onas Urbana e Rural, dotando-os de infra-estrutura e saneamento básicos, objetivando o bem-estar da 
população, em consonância com a política econômica e social do Mtmicfpio, consistindo em: 

- Projeto de aproveitamento adequado do solo urbano; 
- Projeto de justa distribuição dos beneflcios decorrentes do processo de urbanização; 
- Projeto de urbani1.&Ção das áreas ocupadas por população de baixa renda; 
- Projeto para redução do déficit habitacional,direcionado prioritariamente à população de baixa renda. 

desde que conveoiados; 
- Projeto de ari>oriz.ação das praças e vias públicas; 
- Projeto de terraplanagem. e asfaltamento das ruas no Mtmicfpio. 

VIl. Assistfnda Social: 

Programas que viabilizem a missão constitucional do Municipio de proporcionar ateodimeoto às 
pessoas carentes e às portadoras de deficiências, crianças, adolescentes e às gestantes; deffllvolwndo 
ações no sentido de modificar a prática assistencialista, através de medidas abraogenres ~ abram 
caminhos ao processo de desenvolvimento do Municipio, com a elevação da qualidade de vida da 
população, dando condições de se integrarem à famflia, à sociedade, à eacola e ao mercado de trabalho, 
assim especificados: 
- Projeto de implantação de oficinas proftssione.lizantes e de artes e oficinas para crianças e 

adolescentes; 
- Programa de usist!ncia social à crian9a e adolescente carentes, aos portadores oo deficiências, aos ~ 

idosos e às gestantes; /~t\ , 
- Projeto de ação integrada pera o atendimento à criança e no adolescente carentes; $ 
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l Contribuições sócias dos 1orvidon1 públic09, l>ffll como dai obng,1Ç6tt dll min,ttnçto 
pública; 

u 

ll. Receitas próprias dos órgãos, fimdot1 e entídade1 que integram. exclt111varneme, <> orçsamemo 
de que trata este artigo; 

m. Transferências efetuadas através do Sistema Único de Saúde; 

IV. Transferência do orçamento fücal; 

V. Outras fontes. 

Art. 6ª A Leí Orçamentária Anual será apresentada ao Poder Legislativo com os Orçanem.ot 
Fiscais e da Seguridade Social, obedecMdo a seguinte estrutura: 

1 Mensagem; 

Il. Projeto de Lei Orçamentária; 

fil Orçamento geral, detalhado em: 

a) Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo a categoria econômica de programação; 
b) RestUDo da Receita; e 
e) Resumo da Despesa; 

IV. Quadros de Evolução da Receita e Evolução da Despesa evidenciando a realiz.ação de, no 
mínimo, 2 (doif1) perfodos, sendo que a coluna do exercício de 1997 será demonstrada com 
desdobramento da previsão orçamentária e da projeção do alcance da Receita e da ~ 
até o final do exercício; 

V. Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Administrações Direta e 
Indireta, respectivamente, com os seguintes detalhamentos: 

a) Demonstrativo da Receita e Despesa, segwdo a categoria económica de programaçto; 
b) Resumo Geral da Receita; 
e) ReslDDo Geral da Despesa; 
d) Programa de Trabalho do governo por Projeto/Atividade, por categoria ecoo&nica, por 

Origem de recurso e por fimção de governo; 
e) Demoostrativo da Receita Orçamentária por função de governo; 
f) CoDBolidaçlo da despesa por Projeto e por Atividade; e 
g) Programa de Trabalho do governo por poderes e por unidruk,s orçameotáriu ~ 

respectivas natureza da despesa. 

VI. Apresentação de Projetos e Atividades explicitando os objetivos, justificativas e- iootas da 
Adminiatraçlo Pública Municipal para o Exerci cio; e 

vn Quadro de Detalhamento das Despesas. 
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- Projeto de implantação de creches· 
- Projeto de educação alimentar, ' 
- Projeto de implantação de Cursos Profissionalizantes e outros projetos de geração de emprego e ren~ 

VIlI. Transportes e Obras: 

Projetos que garantam a construção de corredores rodoviários; a construção e restauração de 
estradas vicinais com objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego e escoamemo das 
produções 88ricolas, animal e mineral; a construção de terminais de passageiros e a aquisição de nov011 
vef culos e máquinas e a construção do prédio da Prefeitura Municipal conaistindo em: 

- Projeto de construção, restauração e mamdenção das estradas vicinais; 
- Projeto de aquisição e ampliação dafrotamecenizada e caminhão coletor de lixo: 
- Projeto de construção de praças e vias públicas; 
- Projeto de construção da rede de esgoto sanitário e pluvial; 
- Projeto de construção e conservação das praças e vias públicas; 
- Projeto da construção de feiras-livres cobertas; 
- Projeto de construção do terminal rodoviário; 
- Projeto de terraplanagem e asfaltamento das ruas do Município; 

IX. Melo Ambiente: 
Projetos que estimulem e promovam o uso racional e sustentável dos recursos naturais, incluindo 

a manutenção, o aumento ou recuperação da qualidade ambiental, visando melhorar as condições de vida 
da população tlllDlÍcipal, assim especificados: 

- Projeto de Educação Ambiental; 
- Projeto de manejo sustentável e conservação de recursos naturais renováveis; · 
- Projeto de controle ambiental, visando suprir a deficiência dos serviços relacionados às questões 

ambientais; 
- Projeto da aproveitamento racional e sustentável da fmma e da :flora nativas; 
- Projeto Horto-Municipal. 
- Projeto de recupe~ão de reaproveitamento de áreas degradadas. 

X- Poder Legislativo: 

Programas que atendam as prioridades do Poder Legislativo: 

. M811Jtenção do Processo Legislativo Ordinário; 
- Diwlgaçlo dos atos Legislativos; . . . . 
_ Realização <k, cursos, aperfeiçoamento, treinamento e espec1altzação dos func1onários do Poder 

Legislativo; 
- Implaotação do sistema de Informática; 
- Administração, planejamento e finanças; . . 
_ Equipamento da sede, garantindo a estrutura interna através da equ1e1ção de be~ e outros; . 
• Reestruturação, replanejamento e aplicação efetiva do plano de cargos e salários e plano de carre) llll 
do quadro único da CAlnara; . . . 
- Implantação da biblioteca técruca e Jurf d1ca da CAmara. 
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... 
Art. 7º A mensagem que encaminhar e propo11ta orçamentária, altm do di~ o no st 22 da u; 

n° 4.320/64, conteráoR seguinte& demonstrativo11: 

I. Do desempenho das despesu por setor, abrangendo a adnúnildração direta e indireta. e a 
fixada para o exerdcio de 1998; 

II. Da estimativa de gastos com peesqal e encargo& 11ociai11 para o exercício de 1998, 
explicitando as premieeas de sua detenninação; 

III. Do estoque da divida pública, eeguodo as categorias interna e externa, por motivo e período 
de vigência; 

IV. Da estimativa da despesa para o exercicio de 1998, com amortização e enc.-gos da divida 
pública municipal, deedobrada nei1 categorin.c1 interna e externa, e ainda a estimstiva do 
saldo remanescente para os demais exercícios. 

Capltldoill 

Das Diretrizes para os Orçamentos do Mnnldplo e 51185 Alt.cnç4es 

Art. 8ºNo Projeto de Lei Orçamentária para 1998, as receitas e despesas serão orçadaii aeguodo 
os preços vigentes no mês de juobo/97 e estimadas até o mês de Dezembro/97, mediante projeção da 
correção monetária com utilização do IGPMIFGV, ou do seu sucedaneo, ou ainda em caso de ~ 
desses todices do INPCIIBGE. 

§ 1° O Poder Executivo poderá, no decorrer do exercicio de 1998, faz.er a atualizaçao dos 
valores do Orçamento Anual, mensalmente, através de Decreto, com o obrigatório envio de cópia dos 
atos para o Poder Legislativo, mediante verificação de inflação superior a estimada no Orçamento Anual 
e a efetivamente ocorrida desde o inicio do exercício até o período em que ocorra tal avaliação com 
base nos índices de que trata o caput deste artigo . 

§ 2º O Poder Executivo poderá valer-se da utifü.ação de créditos adicionais, nos termos das 
Constibúções Federal e Estadual, da Lei Orgftnica do Munic(pio e da Lei 4.320/64 destinados a reforçar 
verbas já previstas no orçmneoto Anual, porém insuficientes para satisfazer as reais neceBSidades da 
obra ou serviços p6blicos; para atender às despesas não contempladas no Orçamento Anual; e para 
atender as despesas imprevisíveis ou urgentes, tendo como limite o percentual de 30% (trinta por cento) 
do total da Receita estimada 

§ 3° O Orçamento Anual poderá conter dotação global, sob a denominação de Rese0'11 de 
Cootiog!neia não destinada especificamente à órgão, unidade orçamentária, programa ou oannza 
econ&nica de despesa e será utilizada como fonte compensatória para a abertura de creditos adicionais. 

Art. 9° AB receitas próprias da administração pública indireta, bem como du ftmdações 
instituidas ou mantidas pelo poder público e demais órgãos que recebam recw-sos financeiros à conta do 
orçamento do Muoic(pio, serio programadas para atender à seguinte ordem de prioridades: gastos com 
pessoal e encargos sociais; juros, encargos e amortiz.açao da divida; contrapartida de finaociame-..oto; 
involtimonloa prioriláioo • outro, de sua lllllllllffilflo; i 
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~ 

Parigrafo Único A CAmara Municipal e 11J1 entidades da amiini8traçlo pública indireta. ~-e~ 
as fimdações instituldas pelo poder público que recebmn rect1111ov fmanceirOi à colt.a do IIIJlllcfpto, 
terão BlW verbas lib0radu rn0diant0 comprovação rnmsal de: 

L Recolhimento do imposto sobre renda e proventos de qualquer narurez.a, incideotei na fonte, 
sobre rendimentos pagos a qualquer titulo; 

Il. Pagamento das contribuições para a Previdência Social - lrultib.io Nacional da Segwidade 
Social e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Ml.llÍcfpío - e pa-a o 
F\mdo de Clm'mltia por tempo de serviço. 

Art. 10 Na programação de investimentos da administração pública direta e indireta, os 
projetos e atividades já em execução terão prioridade sobre os novos projetos e atividades obaervando 
o disposto no Art. 2° desta Lei. 1 

Art. 11 São vedados: 

l O início de programas ou projetos não incluídos no Orçamento Anual; 
II. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais; 
m A abertura de créditos suplementar ou especial sem prévia autorização Legislativa e sem 

indicações dos recursos correspondentes; 
IV. A fixação de despesas sem a definição das respectivas fontes de recursos; e 
V. A instituição de fimdos de qualquer natureza, sem prévia autoriz.ação Legislativa 

Art. 12 Não poderão ser fixadas despesas de atos, programai., obras, serviços e 
campanhas de órgãos públicos nnmicipais que excedam a 10% (dez por cento) do total da Unidade 
Orçamentária em que for alocada, devendo a publicidade ser de caráter educativo, informativo ou 
orientação social. 

Art. 13 O Projeto de Lei Orçamentária para 1998, será entregue ao Poder Legislativo até 
30 /10 /97, devendo ser devolvido para a sanção do Prefoito até 1.5/1V97. 

Art. 14 Ai emendas ao projeto de lei do orçamento e aos projetos que o modifiquem. 
somente podem ser aprovadas nos casos previstos pela Lei OrgAnica. 

Capitulo IV 

Du DilpoliçGes relativas as Despesas de Pessoal 

Art. 15 No exercfcio financeiro de 1998, o limite de que trata a Lei Compl~~ntllr nº 82, 
de 27 de março de 199.5, para as despesas do Mtmicípio com pessoal não excederá a 60% (seBBenta por 
cento) das receitas correntes llquidas. 

j 
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" § lº O M,miclpio. em atendimento ao elfabfilecido no art. 1°, 6 '!', dR Lei Compltmmtlr_ rf 
82, de 27 de março de 1995, publicará até trinta dias ap6Y o encerr!ITietlto de cada rnêt, dew,,-'1.drvo 
da execução orçementária do mêe e até o mêe1 evidenciando a participação daR ~ ,_ de pett<>1f ,_ 
receitas correntes liquidas que serão apresentadas explicitando, de forma iodivic:btliz&da, ow n.lortt de 
cada item comiderado para efeito de eeu cálculo. 

§ 2° A concessão de qualquer vanblgem ou aumento de retrUlmlÇão deverá ~ em 
consonAncia com o disposto no caput decte artigo. 

Art. 16 Para efeito de verificação do limite global de que trata o art. 17 deata Lei, o Poder 
mcutivo e u,gislativo realizarão, conjuntamente, a compatibilização dt! suas r.Jspectiva& propotbt 
orçamentárias, visando à consolidação total da.'! despesas do Município com pessoal. 

Art. 17 Os poderes Executivo e Legislativo, farão publicar na lmpren6Ja Oficial do 
Mmicípio, até o vigésimo dia do mês de BUbsequente ao bimestre vencido, por widade orçamentária. a 
remuneração de pessoal realizada no bimestre anterior, na forma do Anexo I desta Lei. 

Capitulo V 
Das Dlsposlçles sobre as Alteraçles na LegWaçlo Trihuh\rhl do Munlctplo 

Art. 18 A concessão de incentivos, isenções ou beneflcios de nabD'eza fiacal deverá 
indicar seu impacto sobre as finanças públicas. 

Parágrafo Único Terão prioridade para acesso aos beneflcios indicados no capat deste 
artigo, projetos que apresentem capacidade de incrementar liquidamente a renda social do Município ou 
introduzam inovações tecnológicas. 

Art. 19 O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até 2 (dois) meses antes do 
encemnnento do atual exercício financeiro, · Projeto de Lei dispondo sobre alteração na legislação 
tributária mtmicipal sobre: 

l Revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTIJ), visando maior justiça fiscal, 
através de alíquotas diferenciadas, gnmmdo as gr:mdes áreas ociosas mantidas para fins 
especulativos e as melhores edificas e localizadas, para que se possa aliviar a carga 
tributária dos imóveis pertencentes a população de baixa renda, localizados na periferia de 
sua competência; 

n Criação de novos Tributos de sua competênci~ 

m. Revisão de base de cálculo dos Tributos já existentes levando-se em conta os principios das 
justiças Social e Fiscal; 

IV. Eliminação de Isenções çonçedida pelo Municipio concernente aos impostos, Taxas fisicas e 
Jurídicas que se encontram em condições de proporcionar maior parcela 

V. Conçessão de isenção de tributos nnmicipai11 ou outros incentivos ou benefkios de- oannza 
fiscal, observado o disposto no artigo anterior. 

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 15 s/nº - Fone: PS (091) 101 - Fax: 224-8119 - CEP 68.796-000 
CGC 83 .334.698/0001 -09 - Santa Bárbara - Pará 



• 

• 

Art. 20 
sessão legislativa. 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

Administração Ciro Goés 

Capthllo VI 

Da~ DisposiçfJes Finais 

t7 

O Projeto de lei orçame-ntária será devolvido para sanção até o en\;e, 1 aneuto da 

§ 1 ° Na hipótese de o projeto de lei orçamentária anual não hJilver sido sancionado até o dia 31 de 
dezembro de 1997, fica autorizada a execução da proposta orçamentm-ia originalmente encaminhada à 
CArnara Mtuúcipal, obseM111do-se os seguintes procedimentos: 

1- As dotações serão liberadas mensalmente, para movimentação, obedecendo os seguintes 
limites: 

a) No montante serão liberadas mensalmente, para cobertura de despesas de pesiOal e encargos 
sociais, pagamento de beneficios da previdencia social e serviços da dívida; 

b) Um doze avos (1/12) dos demais grupos de deepesBS; 
c) As despesas financiadas com recw-sos diretamente arrecadados por autarquias. fundações e 

empresas e Bfl receitas vinculadas e de operações oficiais de crédito poderão ser executadai até o limite 
da efetiva arruadação dessas receitas. 

§ 2º O procedimento previsto neste artigo poderá ser utilizado até o mês de publicação do 
quadro de detalhamento da despesa a que se refere o art. 22 desta Lei. 

§ 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude do procedimento previsto neste 
artigo serão ajustados após a sanção da lei orçamentária, através da abertura de créditos adicionais, com 
base em remanejamento de dotações. 

Art. 21 Na hipótese de insuficiência de receita par.a atender às dotações afixadas na lei 
orçamentária anual e suas alterações, fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar a despesa com 
a receita, mediante ajustes que preservem a mesma proporção aprovada para cada Poder. 

Art. 22 A Secretaria de Municipal de Finanças, 110 prazo de 30 (trinta) dias após a 
publicação da lei orçamentária, divuJgará por llllidade orçamentária de cada órgão, fundo e entidade que 
iote,gram os orçmnentos fiscal e da seguridade social para cada categoria de programação, no seu menor 
ofvel, os elementos de despesa e respectivos desdobramentos. 

Art. 23 Fica BSsegurado ao Poder Legislativo, no prazo de lO(dez) dias contados da 
respeotiva solicitação, a abertura de créditos suplementares e especiais. 

Art.14 
contrário. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõei 001 

Prefeitw-a Municipal de Santa Bárl>ara do Pará, 23 de Junho de 1997. 

~~r ~~ -ES 
PNfeito M 1cipal 
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EstAdo do Pmf:I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

Administração Ciro Goés 

LEI Nº 00/97 - ANEXO I 

L Administração, Planejamento e Finanças: 

. Projetos ~•e garantam o aumento da eficiência e eficácia da Administração Pública dírigjdos à 
cepacataç~ e tremameot~ de seus rec\Dllos lnunaoos, a otimização da arrecadação DD1icipal, a expansão 
da rede fls1ca e a moderruzação municipal, aquisição de veículos, assim especificados: 

- Projeto de capacitação e treinamento 'em recursos humanos· 
• Projeto de refonna administrativa e tributária; ' 
- Projeto de expansão de rede fisica; 
• Projeto de modernização administrativa pela reengenharia e otimização do processo 

administrativo. 
- Projeto de concurso público para regularização fimcional. 

Il. Agricultara e outras atividades Econômicas: 

Projeto que garanta o incremento da produção da agricultura, pecuária, avicultura. pesca 
artesanal e de outras atividades econômicas de relevantes importAncia para o Municipio, direcionadoa 
ao abastecimento dos mercados internos e externo, na planificação dirigida ao pequeno e médio 
produtor, por micro-região, Distritos ou Vilarejos, fixando o homem à atividade produtiva. dando-~ 
condições para o seu desenvolvimento econômico e auto-sustento, assim especificados: 

Incentivar produção básica de alimentos, através de apoio técnico e financeiro aos pequenos 
produtores locais, com prioridade para associações comunitárias e de produtores; 

- Incentivar a participação de pequenos produtores e artesões em feiras, exposições e outros eveoos,. 
com objetivo de divulgar a produção do nosso Mwlicipio; 

- Apoio técnico e financeiro ao pequeno pescador especialmente de camarão, com ênfase para o 
abastecimento do município; 
Incentivar e subsidiar a implantação de novas indústrias em nosso municipio, dando ~ a 

absorção de mão de obra local nas mesmas. 
- Projeto de ampliação e implantação de Viveiro Municipal e Hortas Comunitárias; 
- Projeto de ampliação do Horto Mmiicipal; 
• Projeto de incentivo e desenvolvimento de cooperativas agrícolas ou assemelhantes, vinrulado à 

produção e comercial~ao e outros boneflcios à seus integrantes. 
- Projeto de implantação de agro-indústrias comunitárias; 

Projeto de fomento e de1onvolvimento da 88J'Íçultura e pesca artesanal~ 
• Projeto de incentivo à psicultura; . . 
- Projeto de incremento à assistência técnica e extensllo nnl, recursos ?penw1oows . . 

Projoto de apoio à pequenos e médios produtores organi~011 v~s~ um nwor lDC('(!ll)fflto (1 

abastecimento da produçao doe mercados interno. em havendo d1spomb1hdadt, o t'xt\'mo; 
• Projeto de incentivo à produção e utilização de plantas medicinais; 
- Projeto para aquisição de patrulha a.gricola mecanizada; 
- Projeto para aquisição de meceniemo de novue tecnologioe voltadas ao dEtsenvolv~oto da 

agricultura, avicultura e pesca. 
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Estfldo do P;ir/J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

Admin istração Ciro Goés 

LFl N" 043 ~r ti t• 23 
,, 1 

Dispõe \Ohre a, DirehÍJ: f"> ()rc 1m.-nt!!ri,1 
para o excrc1 cio rl e t??X ·: ri ~• nu1 r • 
provi d êncií''i . 

O Prt>foito Municipal de ' ;m(a Bárbara do Pará, Estado do Pará, faço sab<:>r que ;:i C-in,,mt .,{1,f'JC · -, 

de Santa Bárbara cio Pará ;iprova e c11 sanciono a seguinte Le i: 

Disposição Preliminar 

Art. 1ºEm cumprimento ao disposto do Art.1 25 , § 2° da Lei Orgânica ),fnnic1pal ,'::-ta í.... , 
estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município de Santa Bárbara do Para, para o ex::rcicÍo e!~ 
1998, compreendendo: 

I. Metas e prioridades da administração públíca municipal ; 
II Organização e ~strntura dos Orçamentos; 
m. Orientação para Orçamento Anual do Município, 
IV. Disposições relativas as despesas do Município com pessoal ~ encargo~ soc:,us; 
V. Disposições sobre alterações na Legislação Tributária <lo Município: 
'lL Outras disposições. 

Capítulo I 
Das Metas e P1ioridades da Administração Pública .Municipal 

Art. 2º O Poder Público terá como prioridades bás icas a elevaçào da qualidad? d~ -.., ida 2 

reduçao das des igualdades sociais, re.dírecionando o crescimento econômico a uíwl murnciµaJ busca11d0 
a intemalização dos seus efe itos, a modernização tecnológica e o e-quilíbrio com o mt"io :li.nbi,·m-'. 
incentivando programas de geração de emprego e renda, bem como a.s parcerias com outra:< .:'sfrras d;;.• 
governo e com a iniciativa privada, para um exercício pleno da cidadru1ia~ e recuperando <1 ('apaciclad,, 
d1: inv1:stime11to, calcada no aperfeiçoamento dos rnecanismos de arTeca.dação, priorizando o contbAf ;' ,1 

sonegaçao e a ~vasão fis cais, e m1 melhor adequação econõmico-financeirn do gasto público, de mod,, .i 

a.c;segurar o mais amplo acesso da população aos servi çoi> bá.,úcos. bl'lll como u ,'ficih .,-:~1 .u , J 

prc~taç i1(J. a5,sirn as rnd~ e prioridmlt's parn o ex~rc1cio li11:U1Ct' iro LL~ ! lH)8 :;,'r;\o d 't u·(1,,:; :.; ,',•, ,:, 
alu~Kiío ria Ad1i i 1,},!t ;içào Pi'1b lici1 co11fo1111 ,• \tl\' :>..u l. q11, 1t1kgrn ,' ;;la L,•1. 

Parflgrnfo Único e)~ r,'cur~mr; rarn o tin;mçim ,1,' nto do !' µrcq : to ,· pr0~r:un:1~ d.'t° I" ,I,"- ,, 
aJ11;.< XO J ck•:-,l;,i Lei , ~01üo d1.1t er1 11i11adcm 110 Orç:--111 1\'11!0 Arn1aL i11rl11i11do as ti 1ul,' :-- l'l"l'pria:- ,' on 111d.1~ d,' 
Cor,véuios co1 11 órgãos do~ Governos Estadual -: Fl!deral. 
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EstHdo do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

Admlnlstrnção Ciro Goés 

HL Flinca,·üo. ( 'ulturn, Dc,tHHlo e l'uri, 11111 : 

12 

Projd()R q11 ~· _garrn1(;11 11 a 111i ~11;ío coJ1<ifit11c iom1l cio 1\l11n1lÍpH, rw.~ :ir • ;.i rh pr r r.1:•r r Tt, 

fimdamcntnl , consis(i11do na co11strnç:io de novo~ prr\dios ,_. na rc-, taurar,, /10 ,,l1111 :•mplt aç ;.i ri d,, •; , 
~'x.rntcntes. hc>m como 11,1 cnpnc itaç~lo e tn•i namcnto dor: rç1., 11rso:: h11manor prnrto: rpi ., t> lrrm l .m :.i 

difüsfto c11ll11raJ L' l11rí1:ticn, 11otadnn1c-1M a re~iom1l. i11d11indo a conslniç;io dt' pr ' d10 ,; • •,.p~1,;(J ~ '•r;1 '1,, 

:-ilividacles culturaü,: l' programas q11c proporc ionem comliçõc- r: parn atividades c:-port1 1/ íl~ arn~1d0r;.: ·': 
modo p..1-"rnl. com 11 conRtruçHo do L' Rt;ídio nH m1c1pal , corn,trnçilo dC' ~111,íi,10., ' pcirt1 vc,., 1.~•rtt1C1 " r, 
fü(L•bol L' qua.orns de- l'SjHHi!?, ai,sim l'spccificados: 

- "Projeto d,· capacitr1çifo r treinamento de n;,c11nH>N h1 m1m10H; 
- Pr~icto de constrnçi10 de prédios escolares: 
- Proj<.>to de aquif,ição de equipmnento para os ensinos pré-escolar e fimdamcnt;:il 
- Pr~iet-os dt' conslruç?ío de- complexos espo11ivos e quadrns polivr1lenle:l; 
- Projeto de rcstauraç?io e ampliaç[o dos prédios escolaresj{i existentes; 
- Projeto de con::itrnção de bibl iotecas; 
- Projdo dE' incentivo à cultura do município; 
- Projt~lo de constrnção do Estndio Munic ipal; 
- Projeto para aquisição de equipamentos em fmma de parques para crianças; 
- Projeto do Ginásio com cobe1i ura; 
- Aqui sição de veículos; 
- Proj eto de implantação da Escola Agrícola: 
- Projrto para const:rnção da Cas,t da Cultura: 
- Levantamento e incremE'nto do potencial turístico do Município; 
- Aquisição de material de cantina e gêneros alimentícios para compl emento do programa dt> m~renda 

escolar, indusive com a manutenção de hortas escolares; 
- Trnnsporte p<1ra serviços pertinentes a área de educaçfio; 
- Concessão de bohias de estudo , maieriaJ didático escolar e apoio financeiro para transpont> ~scolar: 
- Ass istência técnico-pedagógico; 
- Convénios com entid;:ides governamentais para mauutençào de creches municipais: 
- Convênios com creches comunitárias, com apoio técnico e financeiro; 
- Consrrnçào, ampliaçÍ:!o, refonna, manutenç ilo, equipamento e ret>quipmnt'nto de <.:n.'clw;:; mU11 ic1pa.is: 
- Convénios com entidades governamentais para ampliação do ensino pr0-escohu-; 
- Assessoramento técnico-pedagógico: 
- Convênio com entidarles comunitárias para expans}\o do en;:; ino pré-escolar e fimdam-'ntal. 
- Assessoramento técnico-pedagógico e administrativo; 
- .Promover ações setorizadas, vis,mdo a em1dicaçfio do ;malfab t> lisrno: 
- !Hventário da wemória cultural <lo Município; 
- Suhwnçflo a grnpm: fol clóricos e entidades culturais: 
- Corn;trução de centros Hócio-c11lh1n1is 11::u; comunidades. 

JV. Energia: 

Projeto que garanta a arnpliaçao, mm1ute11ç:\o L\ n·ii tn11rnç:lo cln r,·dt' dt· d1~t ri Gt1ii; :to d,' ,'fü't)!ÍH 

elétrica na zona urbana e rnral 0 ihm1inaçl10 pública: 

- Proj eto de elclTificaç;io rnra l 111011of{1!'- ica; 
.. Projeto de eiei:ri fi c: açào Urbruia. 
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Estado do Pará , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARA 

Administração Ciro Goés 

V. Saíide: 

Projetos que ganmtam o efetivo atendimento méd1co-odonto l61,!tCO ~ ambula1ot t,d . pr 1'- ?,.t
1"º 

assistencial, ?t população do Município. constihtido em: 

Projeto de capacitação ,' treinamento de recursos humanos: 
- Pr~ieto de implantação e aparelhamento de Unidad~s de Saúde na.9 Zonas Prtnna ~ Rur:1.l. 
- Pro{eto de ati.>ndimPnto módico-odontológico e ambulatorial a funciomir 

periodicamente. para atender a população. 
- Projeto de reforma <los postos de saúde já existentes; 
- Projeto de prevenção e controle de doenças endêmicas, mediante planos d~ 

orientacã.o, educ,icão e b·atamento da população; 
- Projet; ck i1nplantaçfio de um Programa de Tratamento da Saúde Bucal; 
- Projeto de orientação à popnlaçã.o sobre os cuidados básicos com higienç e ,aúc!e: 
- Projeto de criaç11o da Unidade Médica Ambulante, para atender o Povo da Zona Rural: 
- Projeto para consl:rnção de Postos de Saúde no Interior do }.fonicípio. 
- Projeto para aquisição de ambulâ.n.cia; 
- Projeto de implantação do sistema de abastecimento d~ água potável na zona rnral ~ urbarn 

Vl. Política Urbana: 

13 

Projeto qu,;> viabilize a urbaiüzação de novos bairros e a reurbanizaçüo dos Já ~x1~knt ':, n:1;
Zonas Urbana e Rurnl , dotando-os de infra-estrutura e saneamento básicos, objetivando o be1I1-1;•::; tar ,h 
população, em consonância com a política econômica e social do :Muuicípio, con:;;istiudo ~m: 

- Projeto de aproveitamento adequado do solo urbano; 
- Pro_ieto de justa distribuição dos beneficios decon-entes do processo de urba11iwç:lo: 
- Projrto de urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda; 
- Projtto para redução do déficit habitacional,dire-cionado priorHari,ur,ente- à população de ba1,a r~'llh 

desde que conveniados: 
- Projeto de arborização das praças 0 vias públicas; 
- Projeto de temiplai1agem e asfaltamento das rna:- no l.\fonicípio. 

Vll. Assistência Social : 

Programas que víabilízé'111 a missâo co11stih1cional <lo ~fon1cipio dt' µroporc1011ar ut,' 11d1m,'nto :'ts 
per;:;oas can' ntefi e às portadoras de chifi cif>ucias, crianças, aclolN;Ct'Illl'S t' às ~,'s lUJlt,' ,;: d,,~\'l\Y,,!v,•nd,, 
ações IlO senlido dt' modificar a prútica assi::itencialista, atraV\' ~ 1k llh'dida; abl'"cU\~\'lllt'" 1111-· ahrn.111 
c,u11J1il.1os ao proce8so d~ descnvolvim01ito do !\h111ic ipio, com a \'kYHÇ í\o da qualidad,• d1· , ida d.t 
µopulaçlio. dando (;011diçtk s dt' ;;e inh'gnu\\tll à th111llin, l\ ~oc it\dacl,._ i\ \',;c(,\a \' :hl nh'r,·,1d0 ,t· tr,1bn.lho. 
:1.~sim especificados: 
- Projeto de impla11taç\lo de oikinaf; profü:-ionnlizrnlh·~ \' dt' m·ks ,' 1,ficinn" pm,1 crt ,lll\' 1L" t' 

adolili::centes; 
- Pro.gram~ de wmistênc ia social ú criança e adolt'sccnk car,,ntcs, aos portadorc-s ck ddic ;\'llrin,-, aos \ 

idosos e as gestm1tci;; t{ , 
- Pro_i\'lo de aylio i11tegrada parn 1, ak11din1"11to ll crirn1ça ,' ao adok,;n•nk cm\·uh'~. ~ -
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EstmJo do PmÁ , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARA 

/\dministrnção Ciro Goés 

- l'rni ,• ll' ,k 1111pl :11tlaç:lll d, cr\.' rlt,· s : 

1 1 

- !' rc;1eto <IL' \.·ducaç:io alitm:nl:ir: 
- í'n;1d o d,' 1111plr111ta,·:\u d,, Clll ;.oi; Pro li ;.:-101rnl17,u1t l:f; e onl1 o;.; JH OJ :fot cl · 1<.r;i<,. 1

1
J (; • Ji,pr '10 r T ,é! 

\'lTl. T1·anspotú·, \' Ohra~: 

Projt>to:-; qtÍe garantam a c:onstruç,io de corredores rodoviários. a construç;ío A r ·:•,faHr::ç ·~'l ·l: 
rslrncta>' vicinais co111 obj e ti vo ele proporcion;u· m L· lhores concliçôes ele trnfo"o ,' ~sc 0 :.im 'íJfq ria, 
µrodu çó,'~ agrícolas. mü11rnl \.' mi11rral: a co11sti11çi:ío dt> 1,.-1111inai~ d~ pa .. 0 :-aQ.~• lJO<i ~- a aq·11-.1ç,,o rl, 110,0 

Yrículo~ C' mnquinas e- a con~ln1çfío elo pr&dio da Prefeitura Municipnl con:-1stmdo -::m 

- Projeto de c onstrução. restauraçã o e manutenção das eslrndas v icinais: 
- Proj~to de aquisiçào e ~1.mplrnç ;fo da frotc1 mc-c ;:;nizmla e caminhão colet0r clt> lixo: 
- Projeto rl,.-, çon,;(rnçÇio de praça:-: e vias públicas; 
- Projeto d e construçao da rede de esgoto san itário e pluvial: 
- Projeto de construção e consl."r\'ação das praças 1.' vias públirns: 
- Pro_ie-to da con:'-trnç;'io dt> friras-livrl'~ cob~' tia::;: 
- Projeto d~ construç ão do terniinal rodoviário; 
- Projeto de tt>tTaplanagem e ::i.sfaltarne11to das nrns do Municlpio; 

IX >d • Meio A....ibiente: 
Projetos que eRtimulem e promovam o uso racional e sustentável dos recur;;os naturai:- . incluindo 

n manutenção, o :.mmcuto cu recuperaçã o da qual idad e- ambiental, visando m elhorar as condiçot>s de v ida 
da população m11nicipal , assim espec ificados : 

- P rojeto ele Educação / \lnbiental: 
- Projeto de rn?.nejo sustentável e conservação de recursos natuniis renovávei!': 
- Proj ,:-lo de controle ambiental , visando suprir c1 defi ci0ncia dos serviços relacionado:- à:, qul':-tó,'~ 

ambientais: 
- Projeto da aproveitamento rac ional e sustentável da fauna e da flora nativas; 
- Projeto Horto-Municipal . 
- Pro.kto de recuperação de. reaprove itamento de áreas degradad a:;_ 

X- Pod cr Lcw.s;Iativo: 

Prograrmrn qu l? a tê<ndm11 HB pr ioridade::; do Poder Legis lat ivo : 

- Manutenção do Processo Legislativo Ordinário; 
; D ivulgação dos atos Legis lat iv o:s; 
- Realizaçao de cur:;o~, aps;>.rie içoarnento, treinamento e e~pecializa.ção dos füncionarios do Pt,d'-'r 
Legisla t ivo: 
- Implantaçao do sistem a d e l11fom1Mic:a; 
- Administração , p hu1ejamento e finança:;; 
- Equipamento da sede, garanti ndo a estrutura. interna a trav<;':; da aquisição d~· h ,-ns t! outros: 
- Re e-struturaçüo , r eplanej ame11to e aplicaçüo e fetiva elo p lm10 ele carsos e salm~io::; ;: pLuto d;: c:tn-;:': r:t 
do q uadro único d a C armim; 
- Implantação da b ib lioteca lérnic:a e j urídi ca da Ci'umu·a. 
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Admlnlslrnção Ciro Goés 

r '1 l'11n\1,!.rafo l lnirn 1\ l..':1m:un i\11111 1dp:d \' ai· v11!1dad,•-. d:1 ;1 lrrllf11 11.H,:,1 '1 p ,l l1t,1 rd r: ,·r 1 

a~ hutdaç<h' -; lll \ lt lt ttdrn, pelo pod"t publico qtt •· 1 r- c r• b,u11 l l' ( tlí' o, lir ,:ml · ri , :1 u,•,f;t rir, r 1 1 ~ '
1 

h11 !\o i-- 11 :it. v,•rli:u, lilH-riulah 111 \' d i :11 1I C' cm11p1 ova~tio 111 ,• 11 h:il d" 

l. Recolhimento do tmpo~to f obre rC'nda • Jll ov<? nl oR d.: q11:ilq11 :r n:i:m :IA, 11<. 1r) •n1 

, obn· t\'ll<ht11C'nloi; p»gos ,1 qualquer titulo: 

II. P:1g~ufü•nlo dai; conlríbuiçôeR pm·íl a Pr'.'v1cl~ncrn Social JnRt1hd o "'.\ac1on;il c!;i '.;:T.;r,c!;ic!' 
Social e InRfilnto de Prcvid~ncia e A~sic:tênci,i cio~ Serv1 don•s do ~hni c1p10 ' p?.T-l () 

Fundo dc G,u-:mtia por kmpo de serviço. 

A1t. 10 Na progn1maçfío de investimento~ ,fa admmisfniç:1o públ i cíl <lJrda • mrlJr ''?.. ~ 
pro_i etos e aiivi<lades _j á. em execução terão prioridade sobre o,.- novo~ pro_1etos e at1 v1c.lacl~s ob,t'.r. ~·n !r 
o disposto no Art. 2ª dC'sta Lei. 

Art. 11 Silo vedados: 

I. O início de programas on projetos não incluídos no Orçamento Anual: 
II. A re;1li7.ação de despesas ou a assunção de obrigações díretas que exc<'díU11 o::: cr<'rltio,-, 

orçamentários 0 11 adiciouais; 
ill. A abertura de créditos suplementar ou especial sem prévia autorização I.xg-i:;lativa :? :-.em 

indicaçôes dos recursos correspondentes; 
IV. A fixação de despesas sem a definição das respectivas fontes de recursos: e 
V. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização Legislativa 

Arl. 12 Não poderão ser fixadas despesas de atos, programas, obras, serviços •' 
campanhas de órgãos públicos municipais que excedam a 10% (dez por cento) do total da ü nida<le 
Orçamentária em que for alocada, devendo a publicidade ser de caráíer educativo. infonnativo ou 
orientação social. 

Art. 13 O Projeto de Lei Orçamentária para 1998, será entregue ao Poder L:'gislativo ati 
30 í lO /97. devendo ser devolvido para a sanção do Prefeito até 15/12/97. 

Alt. 14 As emendas ao projeto de lei do orçamento t? aos projetos qu{' o modifiqut>m. 
somfute podem ser aprovadas nos casos previstos pela Lei Orgânica. 

Capítulo lV 

Das Disposições reh,tivas as Despesas dê Pessoal 

Art. 15 No exercício financeiro de 1998, o limite de que trata a ui C'ompls:'lll,'!ltar n" S2 . 
de 27 de março de 1995, para <1s despesas do l\fonicípio com pessoal não excl:'dl:'rá a 60% (sl:'ss?nta por 
cento) da:; receitas cmrentes líquidas. 
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,,r, 
§ 1 ° () M11111cípJO, l' lll 11h-1ul11nr11to ao :~l~1l, .. , jrc1rfr, 110 ali l' '.l Z d:i /p1 <>fl pl 'íT r ,.., r, 

S2 d1• 27 dr março dl' 199~ p11lili car{1 ate t11 11f:1 <li:t, :ip61, o ··nv·rrarn 1110 d: c.;ul,, m;. d •110· trJ1 

d:i l'X1·rnç:lo orçHm<'nlnrin do m [• i, l' ;ifl'.• o lllh. ev1dr 11ci :111do ;.i parl 1c1p;i~,10 d.::iJ. rJ, .• p. ,,,i,. r! • f 0;.i; i • 

1\'('1'Íl ai-, com:-n1 t' f. líquidas q11t' ~t'rllo npr<;>,;rntndns <':>:pl ic ilando uc> fonm, 1nd1v1d11aJ1nrfa, 1), ,,.j r,r <'. · 
cadn 1lrn1 co11sidera<lo para eleito dt· sc11 cMc11l o. 

§ 2" J\ concessão de q11alqurr vant;,igem ou mnncnto rfo r!c'm1m :rnçih rl•:v r.i ;,r • 
cons0nância com o dispoi:;to 110 rnput deRte artigo. 

Art, 16 Para eleito de vcrificaçao do limite global de que trata o art. 17 d<? t;.i T,e1. o ~'od~ 
Exl'culivo e Legislativo realizarão, conjuntamente, ;i cornpnlibiliz;ição rle> .c:w,.c: r~c;-pect1v:.i~ propo~1::i, 
orçamentárias. visando à consolidaçifo lolal das despesas do Município co111 pesso;il. 

Ati. 17 Os poderrs Executivo e Legislativo, farão publ,c;u- na Imprensa Ofic,aJ do 
Murncípio, até o vigésimo dia do mês de subsequente ao bimestre vencido por 11nidade orç;irnentána.. :i 

n'mlln<'ração de pessoal realizada 110 bimestre anterior, 11a forn1a do An~xo I de;;ta Le1. 

Capítulo V 
Das Disposições sobre as Alterações na Legislação Tributária do :\Iuninpio 

Art. 18 A concessão de incentivos, isenções ou beneftcios de natureza fiscal de....-..'rá 
indicar seu impacto sobre as finança~ públ icas. 

Parágrafo Único Trrflo prioridade para. acesso aos benefic ies indicados no caput dt'i.t.! 

arr-igo, projetos que apresentem capacidade de incrementar líquidamente a renda social do .\fonicípio ou 
introduzam inovações tecnológicas. 

Art. 19 O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até 2 (dois) rn~ses antes do 
euceITamento e.lo atual t'Xercício financeiro, Projeto de Lei dispondo sobre alteração na le_gislaçáo 
tributária municipal sobre: 

1 Rev1sao do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), visando maior jus1iça fi~caL 
através de alíquotas diferenciadas, gravando as grandes área~ ociosas mantidas parn fins 
especulativos e as melhores edificas e localizadas, para que se possa aliviar a carga 
tributária dos imóveis pertencentes a população de baixa renda, localizados na periferia de 
sua competência; 

II. Criação de novos Tributos de sua competência; 

m. Revisão de base de cálculo dos Tributos já existentes levando-se m conta os princípios das 
justiçaB Social e Fiscal; 

IV. Eliminação de Isenções concedida pelo Município conc?rmnfe aos impostos, Tm:as füi ca,; <' 

Jurídicas que se encontram em condições de proporcionar maior parcela 
V. Concessão dC' isenção de tributos municipais ou outros incentivos 011 bend1cios de naturc'za 

fiscal , observado o disposto no artigo anterior. 
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Estmlo do Pnrr'l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

Adrn lnistmção Ciro Goés 

('api l 1110 \ ' ! 

Das Di,po'\içiic~ Vinaí'i 

,,~ 

t\rt. 20 
sc-ss:fo IE'!Zislativa. 

(' Projf:'fo de ki orçamcnf{1rifl sc-ní d0 vo h·ido p;m1 -.,mç~o at i o :'nc:rr,ITTl •,f0 '·: 

§ 1º Na hipóles,' d\.' o projr1o d€' ll' i orçamenf;íria rumai não haver ~ido s,mc1onad0 íil•' o rltíi 11 ri: 
dez<."mbro <lc 1997, fica ,mtor izada a execução da proposta orçru-nentária orrn:m:-iJrn.:11t.;- ·nc;im1nh,:1da a 
Cfunara Mtmic ipal , obserYando-se os seguintes procedimentos: 

I- As dotaçôes serflo libernda:; tm'nsalmente, p:ira movimentação. ob:ck-c~ndo o:- ,•;"tl nt: 
limites: 

a) No montante serão liberadas mensalmente, para cobertura dç de~pe~a.~ d<.! p~;:;;;oal :: .?nc~1r:;c-. 
~ociais. pagamento de beneficios da previdencia social e serviços da dívida; 

b) Um doze avos (1/12) dos demais grupos de clespes ru; ; 
e) As despesas financiadas com recursos diretamente a.inc,ufados por ,iutarqui ::is . fi mdaçO<"~ : 

empresas e as receitas vincuh1das e de operações oficiais <le crédito poderão ser executa.da;; ati o '. ;m•t · 
da efetiva an-ecadação de!,sas rece itas. 

§ 2º O procedimento previsto neste mi.igo poderá ser utilizado até o m§s de publ1cac;;io io 
quadro de detalhamento da despesa a que se refere o art. 22. desta Lei. 

§ 3º Os saldos negativos eventualmente apurados em virhide do procedimento previsto n.;,ste 
artigo ;jt>rão ajustados após a sanção da lei orçamentária, através da abertura de créditos ad1c10nai~. com 
base em remanejamento de dotações. 

Art. 21 Na hipótese de instrficiência de receita para atender :'is dotaçõe=' afixada:i na l:i 
orça111entária anual e suas alterações. fi ca o Poder Executivo autorizado a compatibilizar a despesa co111 
a receita, medim1te ajustes que preservem a mesma proporção aprovada para cada Pods?r. 

Alt. 22 A Secretaria de Municipal de Finanças, no prazo de 30 (trima) dias apó~ ·1 

pubfaaçtlo da lei orçam,:mtária, divulgará por llllidade orçamentária d? cada órgão, fündo --: cnti ,laJ,:, qu: 
integram os orçamentos fiscal e da seguridadt social para cada categoria dt> programação. no ~--'li menor 
nível , oi; elementos de despesa e respectivo1; desdobramentos. 

Art. 23 Fica assegurado ao Poder Legislativo , no prazo de l 0(dez) dias contados da 
respectiva solicitaçao, a abe1tura de créditos suplementares e especiais. 

Att. 24 
contrário. 

Esia lei entra em vigor na data de sua publicação, r?vogadas :i~ dispo~içõ,'~ :'nt 

Prefoi1trn },1fl111 icipal de San1 a füub1m1 rio Pará, 23 d(' Junh(i (k l y<n 

~4.is 
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LEL Nº 1143/9'7 · ANt:xo I 

1. Arlminis{rm;ão, Planejamento e Finanças: 

'1 1 

Projetos que garantmn o aunwnto da etici011cia 1· etidci ;i da Aclm1111~trr1ç;.io Pi'1blica cl 1.1m!0° ,1 

capac1taçi'io t' lrei11anw11fo dL\ seus rncur);o;., lnunanos, a otimização da aJT,\cadaçfto mrn1i cip,il. ,1 ;-;,.7rn1, ;ir, 
d;i rede- foi ca C' a modernizaçáo municipal , aquisição de ve ículos, assim especificados: 

- Projeto de capaciraçào e b·einamenlo em recursos humanos: 
- Projeto de reforma admini~tr ativa e tributária; 
- Projeto de expam::fo de rede fo:ica; 
- Projeto de modernização administrativa µela reengenharia e otirnização do oroc2s~o 

administrativo. 
- Projeto de concur,-o público para regularizaçfio füncional. 

U. Agricultm·a e outras atividades Econômicas: 

Projeto que garanta o incremento da produção da agricultura, pecuana., avicultura, pesca 
ai1.esanal e de outras atividades econômicas de relevantes importância para o Município, direcionados 
ao abac;tecimento dos mercados internos e externo, na planificação dirigida ao pequeno e médio 
produtor, por micro-região, Distritos ou Vilarejos, fixando o homem à atividade produtiva. dando-lhe 
condições parn o seu desenvolvimento econômico e auto-sustento, assim especificados: 

Incentivar produção básica de alimentos, através c.le apoio técnico e financeiro aos pequenos 
produtores locais, com prioridade para associações comunitárias e de produtores; 

- Incentivar a participação de pequenos produtores e artesões em fe iras, eJq)osições e outros t'Vt'nos_ 
com objetivo de divulgar a produção do nosso Município; 

- Apoio técnico e fi11anceiro ao pequeno pescador especialmente de camarão, com t?níà.~t' parn o 
aba51.ecime!lto do município: 

Incentivar e subsidiar a implantação de novas indústrias em nosso mw1icípio, dando ~nfast> a 
absorção de mão de obrn local nas mesmas. 

- Projeto <le ampliação e implantação de Viveiro Municipal e Hortas Comunitáriru;; 
- Projeto de ampliaçao do Horto Municipal: 
- Projeto de incentivo e desenvolvimento de cooperativas agrícolas ou assemt'lhanlt's, vinrnbdo ,1 

produçào e comt'rcialização e outros beneficio~ à seu:;; intl\grantes. 
- Proj eto de implantaçtlo de agro-indústrias comuHitárias; 
- Projdo de fomento e desenvolvimento da agricultura e pesca arksanal; 
- Projeto de incentivo à psicultura; 
- Proieto de incremento à assistência técnica e exte11süo rural , recun,os 01wracionais 

Pr~jeto de apoio à pequenos e médios produtores orgmiizados visando um maior inm :'tnt?n!c, e 
abastecimento da produção dos mercados int0rno, t'rn hawm.lo ctisponihilidade, o 1~>-im10: 

- Projeto ele incenlivo à. produção e utilização dt plantas m0dici11ais; 
- Projeto para aquisição de patrnlha agrícola mec,mizacla; 
- 'Projeto pfu·a aqui:.ução de rnecw1imno de novas tecnologia~ voltndn,; ao dc>,t'nvolv,mt'Ht,, 

agriculturn, avicullurn e pt>sca. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARA 
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( 'a111t 1110 li ·, z 

Da Or!!Hní1açí10 e Estrnturn ti os OqamPnto, 

Art. 3" .'\ L,:,i Orçament:\ri a arn1al e -ie11~ ;inrxos compt l'end r_, 1;{0 

1 Os orç runcnt oR fo, cal ~ da ;;egundadt> i,ocrnl rt"forcnt ~f; aos Poder~,, dos M1m1c1 prn ' 1 
fündos, órg~\o ~. aul::irquias e fündaç tles i11slit11fd~1.s e rmmtirla~ p?lo Po~er Pflhl 1co 

Art. 4" Os orçamentos fiscal e da segrn-idaclc social discriminarão a dcsp ~sa por cal :·gona d-:: 
progrnnrnção, indicm1do a sua nature?.:a, observada a seguinte classificação . 

Despesas Correntes 

a) Pessoal e encargos sociais; 

b) Juros e encargos <la dívida; 

e) Outras despesas coll'entes. 

DcsJJesas de Capital 

d) Investimentos; 

e) Inversões financeiras; 

f) Amortização da dívida; 

g) Outras despesas de capital. 

§ 1 [J Às categorias de programação de que trata o capui deste artigo serão id,mti:ficada.s por 
pro_1etos e atividades. 

§ 2° À classificação a que i;e refere o caput deste artigo con-espondt' aos agrnpamc'ntos dt' 
elemenlo::; da naiureza da despesa., confonue defin ir a. lei orçamentária. 

§ 3'' A lei orçamentária incluirá., dentre outros. os seguintes demonstrativos: 

1 Das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social. bem corno do co1uiu1to do~ doi ~ 
orçamentos; 

JJ. Da mill1ri::za da despe~,,, para cada órgfío; 

Ill Da despesa por fonte de recursos para cada órgão. 

Art. 5° O Orçamento da seg11ridad0 social comprnend ~n·ú Rs dotaçiks d1•:;t inuda~ a t\ldo" o~ 
órgaos e entidade:,; das a.dmini slraçõe~ direta ~ indireta, be111 como fitndos ,' fündaç<ks. qutc' nl11e111 m1S 
áreas de saúde , previdênc ia e m;sii, t~nci a ~ociaJ , 110s le11110R elo" rni1grn; da L1·i Orgúm,·n do ~l1m ic:ipio 
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Contribniç{k·s sóc:i,1,. dos !,ç• rvidor .':i píibl ico~ b,~ rn c<,rno rh;; 01,r R,1ç 1 ,:,, '1 
públic~ 

ç ) 
u 

U. ReCL'il n,; próprinr,; dmi órg/lo,;. fillldo,; e cn11d:ide;; m1t\ 1nte~am. <-'xclu~.Vrllll n: •. o r,t e. nt ·1 t, 
d,~ que tnlta o:Sf':' artigo; 

ID. Transferência:; efehiadai, alnwés do Sist ema Único de Saúde: 

IV Tnmi,fh~ncia do orçnmento fiscal : 

V. Outras fontes . 

Art .. 6º A Leí Orçamentária Anual será apresentada ao Poder Legislativo com os Orp rn.:nk, 
Fi~cais e da Seguridade Social, obedecendo a seguinte estrutura: 

l Mensagem; 

Il. Projeto de Lei Orçamentária; 

ill, Orçamento geral, detalhado em: 

IV. 

a) Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo a categoria económica de progranrn~rto· 
b) Reslllno daRecc- ita; c-
c) Resumo d~ D:::spesa; 

Quadros de Evolucão da Receita e Evolucfio da DesJ)esa evidenciando a realizadio d::>. no . . . 
mínimo, 2 (dois) períodos, sendo que a coluna do exercício di:' 1997 s~'rá dl:'rnonstrada com 
desdobramento da previsão orçamentária e da projeção do a!cauce da Receita ? da D?~?~a 
até o finaJ do exercício:. 

V. Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimc)nto das Adlllinistraçõ?:- D11'c'ta ~ 
Indireta., respectivamente, com os seguintes detalhamentos : 

VJ. 

a) Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo a catego1ia l:'conômica d:;> prog,ram:w:fo: 
b) ResU1no Geral da Receita; 
e) Resumo Geral da Despesa; 
d) Programa de Trabalho do governo por Projeto/Atividade, por categoria i:'Co11õrni L" a, p0r 

Origem de recurso e por fi.mção de governo; 
e) Demonstrativo da Receita Orçrnnentúria µor fui1çüo dt' gow·rno; 
f) Consolidação da de r-pesil por Projeto e por Ati vidnde; e 
g) Prngrnrna de Traba lho do governo por poderes c- por unidade', or-;rn11,'11t·.1rifü ·' 

respectivas natureza da despesa. 

Apre:;entaçtío de Proje1o:; ,' Atividarl \Jf; ,'xplic itando o,; ohj \' tiv<,s, ju, titirn1ivas \' llh'!as da 
Adni ii1islraçüo Púl,lica M1111ic:ipal para o Exercíc io; l\ 

Vil. Quadro de-' Dctal ham~11lo dm; Dt>spl·sas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

Administração Ciro Goés 

.\.rt. ~º J\ nll'llS<H~'.'m (JII \' \'ncaminhar a propo~fa orçwn.'nlftria, ;il:m rl •i pr1.,fo n 1 ,H ' '> l , 1 ,,,_. 

1r' t3?.0 ·6~ . co11 l1;rá os Sl'la\ll tll les demon~trativos· 

I. Do desempenho das despesas por r:etor, abrangendo a ,1dmin1strnçiio d1ret::i e indtr?t:i ~ ,1 

fixad ;:i par,i o exercício de 1998; 

Il. Da estimativa de gastos com pessoal e encargos ~ociais para o exercício cb 1998 
e.x-vlicitando ª" prrmÍ88as de ,:ua detem1inaç~o; 

11 

ill. Do estoque da dívida pública, segundo as categoria" interna e ex-tema, por motivo~ pertodo 
de vigência; 

IV Da estimativa da despesa para o exercício de 1998, com arnortiz,ição e encargo:; da dívida 
públ ica mllllicipal , desdobrada nas categorias interna e externa, e ainda a estimativa do 
saldo remanescente para os demais exercícios. 

Capítulo IIl 

Das Diret1izes para os Orçamentos do Município e snils Altera ções 

Art. 8ºNo Projeto de L.:!i Orçamentária para 1998, as receitas e despesas serão orçadas segundo 
os preços vigentes no mês de junho/97 e estimadas até o mês de Dezembro/97, mediante projeção da 
correção monetária com utilização do IGPM/FGV, ou do seu sucedâneo, ou ainda em caso de extinção 
desses índices do fr.."PC/IBGE. 

§ 1 º O Poder Executivo poderá, no decorrer do exercício de 1998, fazer a atualizacào dos 
valores do Orça.rnento Anual, mensalmente, através de Decreto, com o obrigatório envio de cópia dos 
atos para o Poder Legislativo, mediante verificação de inflação superior a estimada no Orçamento .--\nual 
e a efe tivamente ocon-ida desde o início do exercício até o período em que ocon-a tal avaJiaçáo com 
base nos índices de que trata o caput deste artigo. 

§ 2º O Poder Executivo poderá valer-se da utilização de créditos adicionais, noi. tcnnos das 
Constituições Federal e Estadual , da Lei Orgânica do Município e da Lei 4.320/64 destinados a reforçar 
verbas já previstas no orçamento Anual, porém insuficientes para satisfazer as reais necessidad<'s da 
obra ou serviços públicos; para atender às despesas não contempladas no Orçamento Anual: e para 
atender as de;;pesas imprevisíveis ou urgentes, tendo como limite o percentual de 30%, (tr inta por Cl'nto) 
do total da Receita estimada 

§ 3" O Orçamento Anual poder{1 conter dotaçfio global , sob u denominação de Rt' 1' t'f\a rk 
Contingência não destinada especificamente à órgão, unidade or~·amentária, prn3rruua ou m111u~:a 
económica de despesa e será utilizada corno fonte compensatória para a ab?rtura de ,:rt'ditos adici0n~us. 

At1:. 9° As m;eitas próprim, da admiuistração púb lica i11dir0ta., bl~Ill como das fündaç·ót'S 
instituídas ou mantidas pelo poder público e denrni s órgfü>s q11e rt'cebarn rl'Curnos finrul('l'lt'o:; à conta d0 
orç::unento <lo Município, sera.o prograrn mfas para atl'mler à ;-;eguintt- ordt'lll dt' prioridadt's: gastos com 
pessoal e encorgo,. ~oei uio: j uros, encargos e umortízaç,10 do divírl1c conlmpru1ido rle ióum1<·imnc•n1; ,t/ 
mveS11mentos pnontanos, outros d,, sua mm111t, nçào; ~ 
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