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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

LEI Nº 053/00 de 15 de Outubro de 2000 

Dispõe sobre as Di~trizes Orçamentárias do 
Município rle SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ, para o exercício financeiro de 200 1 
e dá outras providências. 

O Prefeito Constitucional de Santa Bárbara do Pará, Estado do Pará, faço 
saber que a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará estatui e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Dispo ... ição Preliminar 

Art. 1 º Em cumprimento a Legislação vigent. , especialmente ao que 
dispõe,º inciso ~I do artigo 125 ?ª ~ei O1lânica d? ~unicípio de S~1~ta Bárbara 
do Para, esta Lei estabelece as D1retnzes l.~tçamentarrns para o exerc1c10 de 200 l , 
compreendendo: 

I. Metas e prioridades da Administração Pública Municipal; 
II. Organização e estrutura dos Orçamentos; 
III. Orientação para Orçamento Anual do Município, incluindo os 

limites para créditos adicionais; 
IV. Disposições relativas as despesas do Município com pessoal e 

encargos soc1a1s; 
V. Disposições sobre alterações na Legislação Tributária do Município; 

e 
VI. Outras disposições. 

Capitulo I 
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipa l 

Art. 2° o Poder Público terá como prioridades básicas a elevação da 
qualidade de vida da população do Município e a redução das desigualdades 
sociais, redirecionando o crescimento econômico a nível municipal buscando a 
intemalização 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 
o exercício pleno da cidadania; e recuperando a capacidade de investimento 
calcada no aperfeiçoamento dos mecanismos de an-ecadaçào, priorizando o 
combate à sonegação e a evasão fiscais , e na melhor adeq11açf10 cconômico
finanaceira do gasto Público ele modo a assegurar o mais amplo acesso lht1;~ / 

população aos serviços básicos, bem como a eficiência na sua prcstaçüo; nssii_n, as / 
metas e prioridades para o Exercício í-inancciro de 2001 scri'io definidas cm /\ren~ 
de atuação da Administração Pública constantes do Anexo I, que integra esta Lei . Y 
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Parágrafo Único Os recursos para o financiamento dos projetos e 
programas definidos no Anexo I desta Lei , serão detem1inados no Orçamento
programa Anual, incluindo as fontes próprias e oriundas de Convênios com 
órgãos dos Governos Estadual e Federal. 

Capítulo II 
Da Organização e Estrutura dos Orçamentos 

Art. 3º A Lei Orçamentária anual e seus anexos compreenderão: 

1. Os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, referentes aos Poderes 
do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público Municipal; e 

II. O orçamento de Investimento das empresas em que o Município 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto. 

Art. 4° Os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a 
despesa por categoria de programação, indicando a sua natureza, observada a 
seguinte classificação: 

Despesas Correntes 
a) Pessoal e encargos sociais; 
b) Juros e encargos da dívida; 
c) Outras despesas correntes. 

Despesas de Capital 
d) Investimentos; 
e) Inversões financeiras; 
f) Amortização da dívida; e 
g) Outras despesas de capital . 

§ 1 º As categorias de programação de que trata o caplll deste artigo serão 
identificadas por projetos e atividades. ~ 

§ 2º A classificação a que se refere o caput deste artigo con-esponde ao~ · 
agrupamentos de elementos ela natureza da despesa, confonnc definir a le · 
orçamentária. 
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§ 3º A Lei Orçamentária incluirá, dentre outros. os seguintes 
demonstrativos: 

I. Das receitas dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. bem 
como do conjunto dos dois orçamentos; 

Il. Da natureza da despesa para cada órgão; e 
III. Da despesa por fonte de recursos para cada órgão. 

Art. 5º O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações 
destinadas a todos os órgãos e entidades das adm'inistrações direta e indireta, bem 
como fundos e fundações, que atuem nas áreas da Saúde, Previdência e 
Assistência Social, nos termos do inciso III do artigo 126 da Lei Orgânica do 
Município de Santa Bárbara do Pará, e constituem suas fontes de recursos: 

I. Contribuições sociais dos servidores públicos, bem como das 
obrigações da Administração Pública; 

II. Receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram, 
exclusivamente, o orçamento de que trata este artigo; 

III. Transferências efetuadas através do Sistema Único de Saúde; 
IV. Transferência do Orçamento Fiscal; e 
V. Outras fontes. 

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual será apresentada ao Poder Legislativo 
como os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, obedecendo a seguinte 
estrutura: 

I. Mensagem; 
II. Projeto de Lei Orçamentária; 
III. Orçamento geral, detalhado em: 

a) Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo a categoria 
econômica de probrramação; 

b) Resumo da Receita; e 
c) Resumo da Despesa. 

IV. Q~adro~ de Evol~1ção da Receita e Evolução da Despesa 
evidenciando a realização de, no mínimo, 2 (dois) períodos, sendo 
que a coluna do Exercício de 2.000 será demonstTada com 
desd~bramento da previsão orçamentária e da projeçüo do alcance da Atf" 
Receita e da Despesa até o final do Exercício; ~ 
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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, segundo a categoria econômica 
de programação; 
b) Resumo Geral da Receita; 
c) Resumo Geral da Despesa; 
d) Programa de Trabalho do governo por Projeto/ Atividade, por 
categoria econômica, por Origem de recurso e por função de governo; 
e) Demonstrativo da Receita Orçamentária por função de governo; 
f) Consolidação da despesa por Projeto e por Atividade; e 
g) Programa de Trabalho do governo por poderes e por unidades 
orçamentárias e respectivas natureza da despesa. 

VI. Apresentação de Projetos e Atividades explicitando os objetivos, 
justificadas e metas da Administração Pública Municipal para o 
Exercício; e 

VII. Quadro de Detalhamento das Despesas. 

Art. 7º A mensagem que encaminhar a proposta orçamentária, além do 
disposto no art. 22 da Lei nº 4.320/64, conterá os seguintes demonstrativos: 

I. Do desempenJ10 das despesas por setor, abrangendo a administração 
direta e indireta, e a fixada para o exercício de 2001; 

li. Da estimativa de gastos com pessoal e encargos sociais para o 
exercício de 2001 , explicitando as premissas de sua detenninaçào: 

III. Do estoque da dívida pública, segundo as categorias interna -: 
externa, por motivo e período de vigência; e 

IV. Da estimativa da despesa para o exercício de 200 1, com amortizaçào 
e encargos da dívid~ pública _mun_icipal, desdobrada nas catcgtv)rias 
interna e externa, e amda a est1mat1va do saldo remanescente para os 
demais exercícios. 1/ 
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Capítulo III 

Das Diretrizes para os Orçamentos do Município e suas Alterações 

_ Art. 8º No Projeto de Lei Orçamentária para 2001 , as receitas e despesas 
serao orçadas segundo os preços vigentes no mês de junho/00 e estimadas até o 
mês de dezembro/00, mediante projeção da correção monetária com utilização do 
IGPM/FGV, ou do seu sucedâneo, ou ainda, em caso de extinção desse índice, do 
INPC/IBGE. 

§ 1 º O Poder Executivo poderá, no decorrer do exercício de 2001 , fazer a 
atualização dos valores do Orçamento Anual, cumulativa e 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 início do exercício até o período em que ocorra tal 
avaliação com base nos índices de que trata o caput deste artigo. 

1, 

§ 2º O Poder Executivo poderá valer-se da utilização de créditos adicionais, 
nos termos das Constih1ições Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município e 
da Lei 4.320/64 destinados a reforçar verbas j á previstas no Orçamento Anual, 
porém insuficientes para satisfazer as reais necessidades dos gastos em obras ou 
serviços públicos; para atender às despesas não contempladas no Orçamento 
Anual , até o limite de 50% ( cinqüenta por cento) do valor do orçamento. 

§ 3º O Orçamento Anual poderá conter dotação global, sob a denominação 
de Reserva de Contingência não destinada especificamente à órgão, unidade 
orçamentária, programa ou natureza econômica de despesa e será utilizada como 
fonte compensatória para a abertura de créditos adicionais. 

Art. 9º As receitas próprias da Administração Pública indireta, bem como 
das Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e demais órgãos que 
recebam recursos financeiros à conta do Orçamento do Município, serão 
programadas para atender à seguinte ordem de prioridades: I ") gastos com pessoal 
e encargos sociais; 2º) juros, encargos e amortização da dívida constituída e 
contratada; 3°) contrapartida de financiamentos; 4°) investimentos prioritários e 
outros gastos para sua manutenção. 

Parágrafo Único A Cümara Municipal e as entidades da /\dministraçüo 
Pública Indireta, bem como as fundações instituídas 011 mantid~s pelo poder 
público que recebam recursos financeiros ú conta do MunicípiD, tcrüo suas \\:rhas 
liberadas mediante comprovação mensal de: 

1. Recolhimento do imposto sobre n;nda e proventos de qualq11n4 -/ 
natureza incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer titulo; e {Z> 
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Pagamento das contribuições para a Previdência Social Instituto 
Nacional da Seguridade Social, e Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município e para o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

Art. 10º 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, observados o disposto no Art. 2º desta Lei e no Plano 
Plurianual vigente. 

Art. 11 º São vedados: 

1. 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; 

III. 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 fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização 
Legislativa. 

Art. 12º Não poderão ser fi xadas despesas com publicidade ou propaganda 
de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos municipais 
que excedam a 20% (vinte por cento) do total da Unidade Orçamentária em que 
for alocada, devendo a publicidade ser de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social. 

Art. 13º A proposta orçamentária do Poder Legislativo deve observar o 
limite superior correspondente à média dos repasses efetuados no exercício 
anterior. 

Parágrafo Único Para efeito do cálculo desse limite, excluir-se-ào da 
receita orçamentária os valores conespondentes às operações de crédito, às 
alienações de bens e às receitas vinculadas, assim entendidas as de aplicações 
específicas, tais como: convênios, fundos municipais e outros fundos que esteja o 
Município obrigado, por determinação legal, a contribuir. 

Art. 14º Os recursos à conta do Tesouro do Município, destinados ú:-
empresas em que o Município detenha a maioria do capital social com direito a 
voto, serão alocados sob forma de subscrição de ações. 

Parágrafo Único As subscrições de ações destinar-sc-üo ao rinam:ia111e1110 
de investimentos do setor e ao serviço da dívida. 
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. A~t. 15º, O Projeto de Lei Orçamentária para 2001 , será entregue ao Poder 
Legislativo ate 30/1 0/00, devendo ser devolvido para a sanção do Prefeito até 
15/1 2/00 . 

. Art. 16º As emendas ao projeto de lei do orçamento e aos projetos que o 
rnod1fiquem, somente podem ser aprovadas nos casos previstos pela Lei Orgânica 

Capítulo IV 

Das Despesas com Pessoal 

Art. 17º No exercício fmanceiro de 2001, o limite de que trata a Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, para as despesas do Município com 
pessoal ativo e inativo e respectivos encargos, ressalvada a hipótese do inciso X 
do art. 37 da Constituição Federal, não excederá a 46,75% (quarenta e seis e 
setenta e cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida. 

Parágrafo Único A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração deverá estar em consonância com o disposto no caput deste artigo. 

Art. 18º Para efeito de verificação do limite global de que trata o art. 17 
desta Lei, o Poder Executivo e Legislativo realizarão, conjuntamente, a 
compatibilização de suas respectivas propostas orçamentárias, visando à 
consolidação total das despesas do Município com pessoal e encargos. 

Art. 19º Os poderes Executivo e Legislativo, farão publicar na Imprensa 
Oficial do Município ou, enquanto inexistir, no lugar de costume, até o vigésimo 
dia do mês subsequente ao bimestre vencido, por unidade orçamentária, a 
remuneração de pessoal realizada no bimestre anterior. 

Capítulo V 

Das Disposições sobre as Alterações na Legislação Tributária do Município 

Art. 20º A concessão ou a ampliação de incentivos, isenções ou quaisquer 
outros benefícios de natureza tributária indicará seu impacto sobre as finanças 
públicas e deverá observar o disposto no arl. 14 da Lei Complcmcnlar n" IO 1. ~ 
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Parágrafo Único Terão prioridade para acesso aos beneficias indicados no 
caput deste artigo, projetos que apresentem capacidade de incrementar 
liquidamente a renda social do Município ou introduzam inovações tecnológicas. 

Art. 21º O Poder Executivo encam inhará ao Poder Legislativo até 3 (três) 
meses antes do encerramento do atual exercício financeiro, Projeto de Lei 
dispondo sobre alteração na legislação tributária municipal, especialmente acerca 
de: 

1. Revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (fPTU), visando 
maior justiça fiscal , através de alíquotas diferenciadas, gravando as 
grandes áreas ociosas mantidas para fins especulativos e as melhores 
edificações e as localizadas em áreas privilegiadas de seu respectivo 
núcleo urbano, 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; 
III. Revisão de base de cálculo dos Tributos já existentes levando-se em 

conta os princípios das justiças Social e Fiscal; 
IV. Eliminação de Isenções concedida pelo Município concernente aos 

impostos, taxas concedidas à Pessoas Físicas e Jurídicas que se 
encontrem em condições de contribuir com maior parcela à 
arrecadação tributária; e 

V. Concessão de isenção de tributos municipais ou outros incentivos ou 
benefícios de natureza fiscal, observado o disposto no artigo anterior. 

Capítulo VI 

Das Disposições Finais 

Art. 22º Na hipótese de insuficiência de receita para atender às dotações 
fixadas na lei orçamentária anual e suas alterações, fica o Poder Executivo 
autorizado a compatibilizar a despesa com a receita, mediante aj ustes que 
preservem a mesma proporção aprovada para cada Poder. 

Art. 23º A Secretaria Municipal de Finanças, no prazo de 30 (trinta) dia:
após a publicação da lei orçamentária, divulgará por unidade orçamentária de cada 
órgão, fundo e entidade que integram os orçamentos fisca l e da Seguridade Social 
para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de (rCSpt "l, 
e respectivos desdobramentos. ? 

~ 
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Art. 24º Fica assegurado ao Poder Legislativo, no prazo de 10 (dez) dias 
contados da respectiva solicitação, a abertura de créditos suplementares e 
especiais, desde que existam os recursos orçamentários disponíveis por eles 

indicados. 

Art. 25º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, e Outubro de 2000. 
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