
LEI N° 234#020 - Santa Bárbara do Pari, 29 de outubro de 2020

"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração

da Lei Orçamentária Anual para o exercício

de 2021 e dá outras providências."

A Câmara Municipal de Santa Bárbam do Pari @prova e o Prefeito Municii)al
sanciom a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1°  -  Ficam  estabçlçcidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  165,  §  2°,  da

Constituição Federàl. e no art.  125 da Lei Orgânica do Município de Santa Bárbara

do Pará as diretrizes geraís para a elaboração do Orçamçnto Anual do Município para

o  exercício  de  2021   as  quais  objetivam  assegurar  o  equilíbrio  entre  receitas  e

despesas, compreendendo :

1.    As prioridades e metas da Administração pública Muricipal;

11.    A estrutura e organização dos orçamentos;

111.    As diretrizes pata a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas

alterações;

IV.    As disposições relativas à dívida pública municipal;

V.    As disposições re!ativas a geração de despesas e da despesa de capital;

VI.    As  disposições  relativas  às  depesas  do  Munici'pio  com  pessoal  e  encargos

Soclals;

VII.    As   disposições  .sobre   receitas   e   àlterações   na   legislação   tributária   do

Munioípio;

VIII.    As dísposições gerais.

CAPÍTULO I
"      DAS pmoRII>ADES E METAS DA ADMINISTmçÃO PÚBLICA

MUNlapAL
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Art. 2° - Em consonância com o artigo 165, § 2°, da Com5tituição Federal, do artigo 204,.

§ 3°, da Constituição Estadual, no artigo  123, § 2°. da Lei Orgânica do Muricípio, e na

Lei Complementar N° 101/2000, as metas e as prioridades para o exercício finãnceiro de

2021, são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades constante desta lei, as quais

terão procedência na alocação de recursos na lei orçamentária do referido exercício`, não

se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§  1° -As metas e prioridades para o exercício  financeiro de 2021  serão  defiridas nas

siguintes  áreas  de  atuação  na  administmção  públíca,  e  encontram-se  detalhadas  em

anexo a esta Lei.

1.     AmmlsTRACÃO.  FINÁNCAS    E  PLANEJAnm"O  -  Programas  e

Ações  que  garantam  o  aumçmo  da  eficiência  e  da  eficácia  da  administTação

pública, e atendam a expansão e dinâmica das ações govemamentais, buscando a

economicidade e .qansparência quando da oferta de políticas públicas.

11.       AGRICULTURA  -  Programas  e  ações  que  elevem  o  nível  de  conhecimento

técnico agropecuário dos micros e pequenos produtores e da agricultura fàmíliar,

através  de  cursos  de  capacitação  produtiva  e  associativa,  atendimento  técnico

nas   propriedades,   distribuição   de   mudas   ffutíftras   de   qualidade   a   custo

subsidiado, elaboração de prQjetos juntos as instituições fimnceiras, inserção do

produtor  na  mecanização  agrícola,   no   intuito   de   incrementar  a  produção,

111.

Ivt

escoamemo e comercialização, através de novas técnicas agrícolas.

EDUCACÂO  -  Programas  e  ações  que  garantam  a missão  constitucional  do

Municípío nas árÊas da educação  iníàntil,  do ensino fimdamental, educação de

jovens e adultos e educação especial, priorizando a qualificação do profissionaal

do   magistério   e   dando   melhores   condições   de   exercer   suas   atividades;

reestruturação  das  unidades  de  ensino,  com  a  finalidade  de  uma  evolução

positiva das taxas de aprovação, levando mais alunos a séries mais avmçadas,

diminuindo as taxas de distorções idade-série e anipliando o número de alunos

que concluem cada etapa da educação básica na idade certa.

CULTURA-  ESpomTL  mzER  E  TURISMO  -  ProgramiE!  e  açõcs  qu

garantam o  fbrtalecimento ¢e políticas  que viabilizem a valorização  de  nos+sa

juventude, resgate e divulgação de nossas culturas, incentive a prática de esporte

e lazer e fbmente o turismo no Município.
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HEERAEsmuTURA  E  SERVIÇQSJJRBANQ§:  Progm-  e  q*  qu
garantam a melhoria da iníhestrutua da Cidade e da qualidade dos  Serviços
Urbanos disponibilizados à população, com vistas na melhoria da qúalidade de

vida  dos  nossos  muícipes,  com  a  geração  de  emprego  e  renda,  oferta  de

habitações populares para as camadas de baixíssima renda e que assegurem a

ubanização de áreas da sede e interior do Município fomecendo vias adequadas

para o tráfego, para veículos e pedestres, assim como, áreas de lazer e passeio à

população  em geral.

ÊAÉE2E - Programas e ações que gar"tam o aumento gmdativo da oferta de
serviços  públicos  nessa  importante  área  social,  priorizando   o   atendimento

descentralizado    e    nas    áreas    de    maiores    possibilidades    de    demandas,

especialmente  no  campo  de  medicina preventiva,  dotando  esta área  com  uma

infiaestrutua adequda, pam que se possa oferecer ao cidadão uma prestação de

serviços  de  saúde  digna  e  com  qualidade.   PQssibilitar  o  enfientmento  as

desigualdades na oferta dos serviços de saúde, observar a compatibilização nos

Ínvestimentos  em  obras,  equjpamentos,  pessoal  e  garmtia  de  custeio,  assim

como  a  complex`a  relação  entre  acesso,  escala  escopo  e  sustentabilidade  dos

investimentos  em  saúde,  com o objetivo  de  aumentar a capacidade técnica do

complexo produtivo dos serviços de saúde do município, priorizando sempre a

qualidade de vida da população.

TmAIH0  E  ASSIsmcIA SOCIA±  - 0  Município  disporá m  "
orçamento recuisos para manutenção de programas e ações que assegurem un

tratamento  eficaz  as  camadas  menos  favorecidas  da  população,  incluindo  os

idosos  e menores  em  situação  de  risco  e pessoas  com  necessidades  especiais,

bem como ações ligadas à árça de assistência social geral. Asseguar um modelo

de   desçnvolvimento   e   redução  das  desigualdades,  melhor  distribuição  das

oportunidades  e  do acesso a bens  e serviços assistenciais de  qualidade,  com  o

objetivo  de  um  modelo  inclusivo  de  desenvolvimento  como  compromisso  de

toda a sociedade, com ações coordenadas entre os govemos federal, estadual e

do muricípio.

m2úffRiAt CommQLfflRVICOS. CIÊNCIA E 'mcNOLm±- 0
Município disporá em seu orçamento recursos para manutenção de programas e

ações  que  assegurem  a  geração  de  renda,  incentivo  a  atividades  produtivas,
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desenvolvimento   da   pesquisa   e   utilização   de   metodologias   que   busquem

aperféiçoar os  recursos  naturaís  do  Münicípio,  bem  como  utilizar  tecnologiasas

que permitam a geração de renda e bem estar da população.

HIO AMBHNTE .=0 M`micfpio disporá em sai orçamcnto rtx}L- pua
manutenção de prograinas e ações que assegmem o desenvolvimem sustentável

do município, preservando o meio ambiente,

§ 2° - Os recusos para fimcionamento dos programas e ações definidos no parágrafo

anterior  serão  determinados  no  orçamento  anual  compatibilizandoús  com  metas  e

objetivos tmçados no Plano Plurianual do municípío.

§   3°   -   0   poder  executivo   avàlianá  a  eficiência  das   ações   desenvolvidas  pama  o

cumprimento das metas estabelecidas nesta lei no encerramento de cada quadrimestre.

CAPÍTULO 11

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3° - Para efeito desta Lei, entende-se por:

1.      Progmim,  o  instrumento .de  organização  da  ação  govemamenta]  visando  a

concretização   dos   objetivos   pretendidos,   sendo   definido   por   indicadores

estabelecidos no plano plurianual ;

11.

111.

IV.

V.

Atividade,  um  instrumentp  de  programação  para  alcançar  o  objetivo  de  un

programa,  envolvendo  um  conjuto  de  operações  que  se  realizam  de  modo

contínuo e pemanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção

da ação de govemo;

Projeto,  um  instrumento  de  programação  para  alcançar  o  objetivo  de  um

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quaís

resulta um produto que concorre pam a expansão ou aperfeiçoamento da ação de

govem®;

Opemção  Especial,  as  despesa  que  não  contribuem  para  a  manutenção  das

ações   de   govemo,   das   quais   não   resulta   um   produto,   e   não   geram

contraprestação direta sob a`foma de bens ou serviços;

Subtítulo,   menor   ni'vel   da   categoria   de   progrmação,    sendo    utilizado

especialmente pam especificar a localização fisica da ação;
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VI.      Unidade  Orçamentária,  menor  nível  da  classificação  institucional,  agrupada.

em   órgãos   orçamentários,   entendidos   estes   como   os   de   maior   nível   de

classificação institucional.

§ 1° - Cada Programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos,

sob   a   foma   de   atividades,   projetos   e   operações   especiais,   espeeificando   os

respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela

realização da ação.

§ 2° - Cada atividade, projeto e operação espeeial identificaná a fimção e a subfimção

às quaís se vímulam, na foma do anexo que integra a Portaria n° 42, de 14 de abril

de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.

§  3°  -  As  categorias  de  programação  de  que  trata  esta  Lei  serão  identificadas  no
Projeto de Lei Orçamentária por fimção, subfiinção, progmmas, atividades, projetos

ou operações especiais.

§ 4° - As atividades e projetos serão desdobrados em subtitulos exclusivamente para

especificar  a  locali2ação  fisica  .integml   ou  parcial  das  respectivas  atividades  e

projetos, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade dos mesmos e

da denominação das metas estabelecidas.

Art. 4® - 0 orçamento fiscal e da seguridade soeial compreenderão a programação dos

órgãos do Município e fimdos especiais.

Art. 5° - A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas às

dotações destinadas:

1.       As ações descentralizadas de saúde e Assistência social;

11.       Ao  pagamento  de  beneficios  de  Previdência  Social,  para  cada  categoria  de

benefick>;

111.       Atendimento de ações de alimentação escolar;

IV.       As ações atinentes ao FUNDEB;

V.       Ao    pagamento    de    precatórios   judiciários,    que    constarão    das    unidades
` v       orçamentárias responsáveís pelos débítos;

VI.       À concessão de subvenções econômicas e subsídios;

VII.       À participação em constituição ou aumento de capital de empresa pública;

VIII.       As despesas com publicidades, propaganda e divulgação oficial;
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IX.       Obrigações contributivas estabelecidas em Leis, em especial ao pASEp e lNSS..

Parágrafo Único - As despesas a que se refere o inciso VIII, não excederão no âmbito

de  cada  Poder,  a  1%  (um  por  cento)  da  respectiva  dotação  orçamentária, ~confome

estabelece a Constituição Estadual.

Art.  6°  -  0  Projeto  de  Lei  Orçamentária será encaminhado  ao  Poder Legislativo,

confome  estabelecido  no  artigo   125,  §  6°  e  art.  71.  XIV  da  Lei  Orgânica  do

Município, e no artigo 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei n° 4.320, de  17 de

março de 1964, e será composto de:

1.    TextodaLei;

11.    Quadros orçamentário consolidado;

111.    Anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminmdo a receita e a

despesa na forma definida nesta Lei;

IV.    Discriminação  da  legislação  da receita e  da despesa,  referente  ao  orçamento

fiscal e da seguridade social.

§ 1° - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso 11 deste artigo, incluindo os

complementos referenciados no art. 22, incisos 111, da Lei n° 4.320, de  17 de março

de 1964, são os seguintes:

1.    Evolução da receita do Tesouo Municipal, segudo as categorias econômicas

e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto;

11.    Evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo as categorias econômicas

e elemento de despe§a;

111.    Resumo  das  receitas  do  Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  isolada e

conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

IV.    Res`mo das despesas do  Orçamento Fiscal e da  Seguridade  Social,  isolada e

conjuQtamente, por ®tegori? econômica e origem dos recursos;

V.    Receita  e  despesa  do  Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  isolada  e

conjutamente, segundo categorias econômicas, confome o Anexo 1 da Lei

n° 4.320, de 1964, e suas alterações;

VI.    Receita  e  despesa  do  O`rçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  isolada  e

conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo 111 da Lei

n° 4.320, de 1964, e suas alterações;
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VII.    Despesas    do    Orçainento    Fiscal    e    da    Seguridade    Social,    isolada    e

conjuntamente, segundo Poder e Órgão, por elemento de despesa e fonte de

rec"OS;

VIII.    Despesas    do    Orçamento    Fiscal    e    da    Seguridade    Social,    isolada    e

conjuntamente, segundo a fiinção. subfiinção, progra]na;

IX.    Recursos do Tesouio municipal, diretamente airecadados, no Orçamento Fiscal

e da Seguridade Social, por órgão;

X.    Programação  referente  à  mmutenção  e  ao  desenvolvimento  do  ensino  nos

temos do Art. 212 da CF e dos recursos mínimos pam aplicação em ações e

serviços públicos em saúde nos termos do Art.198 da CF, em nível de órgão

detalhando fontes e vàlores por categoria de programação;

XI.    Despesas do Orçainento Fiscal e da Seguridade Social, segundo os progmmas

de  govemo,  com  os  seus  objetivos  e  indicadores  para  aferir  os  resultados

esperados, detalhado por atividades e projetos. com a identificação das metas,

se for o caso, e unidades orçamentárias executoras.

§ 2° - A mensagem que` acompanhar o projeto de lei orçamentária conterá:

1.    Análise  da  conjuntura  econômica  do  Município  e  suas  implicações  sobre  a

proposta orçamçntária;

11.    Justificativa   da  estimativa   e   da   fixação,   respectivamente,   dos   principais

agregados da rççeita e da despesa.

§ 3° - 0 Poder Executivo enviará a Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária

e dos créditos adicionais, impresso ou em meio eletrônico, com sua despesa por setor

e discriminada, no caso, do Projeto de Lei Orçamentária, por elemento de despesa.

§  4®  -  0  Projeto  de  Lei  Orçamentária  demonstrará  a  estimativa  da  margem  de

expansão  das  despesas  obrigatórias  de  caráter  continuado  para  2021,  em  valores

correntes e em temos de percentLial da receita corrente líquida, destacando-se pelo

menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais.

Art. 7° - Pai.a efeito do disposto no `artigo anterior, o Poder Legislativo encaminhará

abw   Poder   Executivo   Municipàl,   até   15   de   setembro   de   2020,   sua   proposta

orçamentária,  observados  os  parâmetros  e  diretrizes  estabelecidos  nesta  Lei,  e  na

legislação  vigente,  em  especial  a  Emenda  Constitucional  n°  025/00,  para  fins  de

consolidação  do  projeto  de  lei  orçamentária.  Ficando  o  chefe  do  Poder  Executivo
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autorizado   a  tomar   as   providências   cabíveis   para  a   adequação   do   percentuàl

estabelecido na Emenda Constitucional  n° 58/2009,  no que  se refere  ao  repasse de

recursos ao Poder Legislativo Municipal.

Art.  8°  -  Cada  projeto  constará  somente  de  uma  esfera  orçamentária  e  de  um

programa.

•§ffiêiââ:R

Art. 9° - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a progminação

dos orçamentos fiscal e da seguridad.e social, em consonância com os dispositivos da

Portaria n° 42, de  14  de abril  de  1999,  do Ministério  do Orçamento  e Gestão e da

Portaria  lnterministerial   n°   163   e   suas  alterações,   de  04  de  maio   de  2001,   a

discriminação da despçsa será apresentada por unidade orçamentária, expressa por

categoria  de  programação,  indicando-se,  para  cada  uma,  no  seu  menor  ni'vel  de

detalhamento:

1.    O orçamento a que pertence;

11.    0 grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação:

DESPESAS CORRENTES:.

i.        Pessoai eFncargos sociais;

11.      Juos e Encargos daDívida;

111.     Outras De§pesas conentes.

DESPESAS DE CAPITAL:

1.         Investimentos ;

11.       Inversões.Financeiras;

111.     Amortização e Refinanciamento da Dívida;

IV.     Outras Despesas de capital.

CAPÍTULO 111

DASDIRETRizESPARA.ELABORAÇÃOEEXECUÇÃODOS

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Art.  10 - 0 Projeto de Lei Orçamentária do Município de Santa Bárbara do Pará,

relativo ao exercício de 2021, deve. assegumr o controle social e a trmsparência na

execução do orçamento:
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1.    0 princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação

na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

11.    0   princípio   da   transparência   implica,   além   da   observação   do   princípio

constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis paia garantir

o efetivo acesso dos munícipes às infomações relativas ao orçamento.

Parágrafo Único - Os orçamentos públicos serão submetidos a controle operacional,

de foma que as metas anuais sejam demonstradas comparativamente com as fixadas

nos   três   exercícios   anteriores,   evidenciando-se,   dessa   foma,   a   evolução   do

patrimônio líquido.

à+ifAÁ;ÉÃoâsÊÊ?R

Art.  11  -Além de obs`ervar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei,  a alocação

dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de foma a

propiciar controle dos custos das açõçs e a avaliação dos resultados dos programas de

govemo.

Parágrafo Único  -  0  Projeto  de  Lei  Orçamentária para o  exercício de  2021  será

entregue  ao  Poder Legislativo  até  30  de  Outubro  de 2020,  devendo  ser  devolvido

pam sanção do Prefeito Municipal até o final deste exercício.

Art.  12 - Será assegurada aos cidadãos a paricipação no processo de elaboração e

fiscalização  do  orçamento,  através da definição das prioridades de investimento de

interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 13 - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei

orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Ar..  14  - A elabomção do projeto,  a aprovação  e a execução da lei orçamentária

serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma

traj etória de solidez fmanceira da administração municipal.

Art.  15 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações

de sua estrutura administrativa, desdç que sem aumento de despesa, e com o objetivo

de modemizar e conferir riaior eficiência e eficácia ao poder público municipal.
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Prefeit`+r?. MuniçlpaJ de Santa Bárbara do Pará
Gabinete do Prefeito

Poder Executivo
Art. 16 - A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de

recursos   disponíveis   para  a   despesa   e   será  precedida   de  justificativa  para  o

cancelamento e/ou o reforço das dotações, nos temos da Lei n° 4.320/64.       -

üiíÀ.ié:Êi.t:R

Art. 17 -Na programação da despesa não poderão ser:

1.       Fixadas  despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recurso e

legalmente instituídas às unidades executoras;

11.       Incluídos   projetos   com   a   mesma   finalidade   em   mais   de   uma   unidade

orçamentária; e

111.       Incluídas  despesas  a título  de  lnvestimentos - Regime  de  Execução  Especial,

ressalvados os casos de calariidade pública fomalmente reconhecida, na foma

do Art. 167, § 3°, da Constituição.

Art. 18 - Além da observância das prioridades e metas fixadas nos temos do Art. 2°

desta Lei,  a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, observando o  disposto no

Art.   45   da  Lei  Complementar  n°   101   de  2000,   somente  incluirão  projetos  ou

subtítulos de projetos novos, a cargo dos órgãos da Administração direta e indireta,

Se:

1.      Tiverem  sido  adequadamente  contemplados  todos  os  projetos  e  respectivos

subti'tulos em andamento;

11.       Os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de

uma unidade completa; e

111.       Estiverem  preservados  os  recursos  necessários  à  corLservação  do  patrimônio

publico.

Parágrafo   Único   -   Para  fins   de   aplicação   do   disposto   neste   ariigo,   não   serão

considerados projetos com títulos genéricos que tenham constado de leis orçamentárias

anteriores  e  serão  entendidos  como  projetos  ou  subtítulos  de projetos  em  andamento

aqueles cuja execução financeira até 30 de setembro de 2020, não ultrapassar vinte por

cento do seu custo total estimado.

Art. 19 -Não poderão ser destinados recursos para atender a despesa com:

1.       Ações que não sejari de competência exclusiva do município, salvo se cumprido

os preceitos estabelecidos no artigo 62 da Lei Complementar n° 101 /2000;
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IV.
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Clubes  e  associações  de  servidores  ou quaisquer outras  entidades  congêneres,

excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar; e

Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública munícipal, por

serviços de consultoria ou assistência técnica,  inclusive custeada com recusos

provenientes   de   convênios,   acordos   ajustes   ou   instrmentos   congêneres,
fimados com órgãos ou entidades de direito publico ou privado, nacionais ou

intemacionais;

Aquisição    de    mobiliário    e    equipamento    para   unidades    residenciais    de

rpresentação fimcional.

Art. 20 - A Lei Orçamentária anual deve observar as vedações estabelecidas no artigo

167, inciso 1 a XI, da Constituição Federal.

§  1° - 0 Poder Executivo fica autorizado a incluir, no Projeto de Lei Orçamentária,

do    Exercício    Financeiro    de    2021,    dispositivo,    para    abeit`ma    de    créditos

suplementares até o percentual de 50% (Cinquenta por cento), confome faculdade

expressa no § 8° do art.  165 da Constituição Fedeml.

§  2°  -  0  Poder  Executivo  poderá  remanejar  dotações  orçamentárias  dentro  da

classificação fimcional programátic,a cada projeto ou atividade em nível de elemento

e sub-elemento de despesas, através de ato competente para tal procedimento.

Art.  21  -  E vedada à inclusão,  na  le.i  orçamentária e  em  seus  créditos  adicionais,  de

dotações  a  título  de  subvenções  sociais,  ressalvadas  aquelas  destinadas  a  entidades

privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma

das seguintes condições:

1.       Sejam  de  atendimento   direto  ao  público,  de  foma  gratuita,  nas  áreas  de

assistência   social,   saúde   ou   educação,   e   estejain   registradas   no   Comselho

Nacioml de Assistência Social -CNAS;

11.       Sejam   vinculados    a   organismos    intemacionais   de   natureza   filmtrópica,

institucional ou assistencial ;

IIL.       Atendam ao disposto no art.  195,  §  3° e art.  204 da Constituição, no art. 61  do

ADCT, bem como na Lei n° 8..742 de 7 de dezembro de 1993; ou

IV.       Sejam originárias de lei específica;

Rodovia Augusto Meira Filho, Km  17 . CEP: 68798-000 . Smta Bárbara do Pará . Pará .
BrzBil.

CNPJ: 83.334.698/0001-09 . Fone: (91) 3776-1153



e¥#¥ãõàst_¥£BN
V.      Atendam  ao  interesse  público,  objetivando  fomentar  os  aspectos  cultuais  e

folclóricos do Muricípio.

Parágrafo Único - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, ~a entidade

privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de fimcionamento regular nos

últimos  três   anos,   emitida  no   exercício   de   2021   por  três   autoridades   locais   e,

comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

Art.  22  -  E  vedada  a  inclusão  de  dotações,  na  Lei  Orçamentária e  em  seus  créditos

adícíonaís,  a  título  de  "auxílios"  para  entidades  privadas,  ressalvadas  as  sem  fins

lucrativos e desde que sejam:

11.

111.

De  atendimento  direto  ao público,  de  forma gratuita,  ms  áreas de  assistência

social,  saúde  ou  educação  e  estejam  registradas  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social -CNAS;

Sejam   vinculadas   a   organismos   nacionais   ou   intemacionais   de   natureza

filantrópica, institucional ou assistencial ;

Atendam ao disposto nos artigos 195, § 3° e artigo 204 da Constituição, no artigo

61 do ADCT, bem como na Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

iv.       Sejam originários de lei específica.

Parágrafo  Único  -  Sem  prejuízo  da  observância  das  condições  estabelecidas  neste

artigo,  a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependendo, ainda,

de:

1.       Publicação, pelo poder Executivo, de nomas a serem observadas na concessão

deauxílios,provendo-secláusuladereversãonocasodedesviodefinalidade;

11.       Destinação   dos   recursos   exçlusivamente   para   a   ampliação,   aquisição   de

equipamento e sua instalação, de material pemanente e despesas de custeío;

111.       Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

Art.  23  -  A  autorização  ao  Poder  Executivo  para  destinar  recursos  públicos  para

cobrir necessidades  de  pessoas  fisic`as e dc#ciís de  pessoas juridicas  é  definida de

aeordo com o que preceitua a lei específica muicipal.

Art. 24 - A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências de recursos paia o

custeiodedespesasdeoutrosenteSdaFederaçãosomentepoderáocorrersempreque
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camcterizado o princi'pio de cooperação mún]a entre ambas as partes ou em situações .

que   envolvam   claramente   o   atendimento   dos   interesses   locais,   atendidos   os

dispositivos constantes  do  art.  62  da Lei  Complementar n°  101,  de  04  de`maio de

2000.

Parágmfo  Único - As  transferências voluntárias  a que  se  refere  o  "caput" deste

artigo  serão  viabilizadas  através  da  celebração   de  convênios,  nos  quais  ficará

assentado que os recursos transferidos não podem ter finalidade diversa da pactuada.

Art.   25   -   As   receitas   próprias   das  entidades  mencionadas   no   Art.   21   serão

programadas  para  atender,  preferencialmente:  os  gastos  com  pessoal  e  encargos

sociais. juos,  encargos e amortização da dívida;  contrapartida de financiamentos e

outras despesas de manutenção.

Art. 26 - A Lei Orçamentária somente contemplmá dotação para investimentos com

duação  superior a  um  exercício  financeiro  se  o  mesmo  estiver  contido  no  Plano

Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art.  27   -   A   Lei   Orçamentária  conterá  dotação  para  reserva  de  contingência,

constituída exclusivamente  com  recursos  do  orçamento  fiscal,  no  valor de  até  1%

(um  por  cento)  da  receita  corrente  líquida  prevista  para  o  exercício   de  2021,

destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais

imprevistos.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 28 - A Lei Orçamentária garantirá recursos pana pagamento da despesa deconente

de débitos refinanciados, inclusive cop a previdência social.

Ar¢.  29  -  As  despesas  com  pagamento  de precatórios judiciais  conerão  à  conta  de

dotação consignada com esta finalidade em atividades específicas, cuja inclustb na Lei

Orçamentária  de  2021,  somente  se  dará  nos  casos  em  que  os  processos  contenham

certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda.
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Parágrafo Ünico ~ Os precatórios enviados pelo Poder Judiciário à Procuradoria Geral

do Município serão inclu'dos na proposta orçamentária de 2021, confome de~temina o

art.100, § 5° da Constituição Federal.

Art. 30 - As despesas referentes à Dívida Fundada lntema eorrerão à conta de dotação

consignada com esta finalidade em atividades específicas, em dotação própria.

Parágmfo  Único  -  Os  recursos  alocados  na  Lei  Orçamentária  com  a  destinação

prevista neste artigo não poderão ser cancelados pama a abeim de créditos adicionais

com outra finalidade.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À GERAÇÃO DE DESPESAS E DA

DESPESA DE CAPITAL

Art. 31 - Serão consideradas não au!orizadas, irregularidades e lesivas ao patrimônio

público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos

artigos 16 e 17 da Lei Complementar n°10l/2000.

§1°  -  A  criação,  expansão  ou  aperfçiçoamento  de  ação  govemamental  que  acarrete

aumento da despesa, deverá observar o que determina o art.  16 da Lei Complementar

nolol/2000.

§2° - Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei

ou  ato  administrativo  nomativo  que  fixem  para  o  ente  a  obrigação  legal  de  sua

execução por um período superior a dois exercícios, devendo ser observado no que se

refere à essas despesas o que detemina o art. 17 da Lei Complementar n°101/2000.

§3° - As despesas de capital decorrentes do estabelecido no capitulo 1 desta Lei, com seu

detalhamento materializado no Plano Plurianual serão mensurados na Lei orçamentária

para o exercício de 2021.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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Art. 32 - 0 Quadro Geral de Pessoal é composto pela totalidade de cargos efetivo e

comissionado, lotados nos órgãos da Administração Direta e fimdos especiais regidos

pela Lei de Cargos e Salários do Muricípio.

Art. 33 -No exercício financeiro de 2021, as despesas com pessoal, ativo e inati+o,

dos Poderes Legislativo e Executivo, observarão os limites estabelecidos na foma da

Lei Complementar n° 101/00 e na Constituição Federal.

Parágrafo Único - Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e

Vereadores serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Muricipàl, a quàl deverá

atender,  em  todos  os  seus  termos,  o  disposto  no  artigo  29,  V,  da  Constituição

Federal.

Art.  34  -No  exercício  de 2021,  observado o disposto no art.  169 da Constituição,

somente poderão ser admitidos servidores se:

1.    Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;

e

11.    For observado o limíte previsto no artigo anterior.

Art. 35 -No exercício de 2021, em observância ao disposto nos artigos 37 e  169 da

Constituição  Federal,  somente  poderão  ser  contratados  servidores  públicos  se  for

mediante concursos públicos e observado o limite para manutenção do equilíbrio da

execução   orçamentária  e   consequente   cumprimento  de  metas,  previsto  na  Lei

Complementar  n°  101/2000.  Exceto,  as  nomeações  para  cargos  em  comissão,  que

serão   de   livre   nomeação   e   exonçração,   bem   como   a   conmtação   por  tempo

deteminado,   de  pessoal   técnico   especializado,   a   fim   de   atender  necessidades

temporárias da administração.

§   1°   -A   lei   orçamentária   consignará, dotações   suficientes  para   atender   aos

acréscimos das despesas em outras áreas.

§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajustes e/ou reposição salarial

aos   servidores   municipais   no   exercício   2021,   respeitando   o   estabelecido   ms

modificações  introduidas  pela  Emenda  Constitucional  n°  19/98,  aLssim  como  aos

limites definidos na Lei  Complemeptar n°  101,  mediante lei  municipal, porém não

podendo    ser    superior    ao    perçentual    da    inflação    apresentada    no    período
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imediatamente  mterior,  medida  pe]o  INPcnBGE,  ou  outro  índice  que  venha  a.

substituí-lo.

§  3°  -  0  reajuste  e/ou  reposição  de  pessoàl  ativo,  apo§entados  e  pen~sionistas,

dependerá também  de recursos e não  podená ultrapassar os índices  da evolução da

receita duante o exercício, a fm de não comprometer os investimentos em ou.tras

áreas.

§ 4° - Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder reajuste e/ou reposição salarial

aos  seus  servídores,  observados  os  parâmetros  conexos  estabelecídos  na  Emenda

Constitucional n° 19 e na Lei Complementar n° 101/00.

Art.  36  - A despesa com pessoàl  do Município  obedecerá aos limites previstos no

artigo 20, Inciso 111 da Lei Complementar n°  101, atendendo a repartição dos limites

cabíveis a cada ente municipal, os s`eguintes percentuais:

1.    6°/o (seis por cento) para o poder Legislativo;

11.    54% (cinquenta e quatro por cento) pana o poder Executivo.

§  1°  -  Caberá  ao  setor  competente  da  Prefeitura  Municipal  a  verificação,  a  cada

quadrimestre, do exato cumprimento, dos limites aqui estabelecidos.

§  2°  -  Verificado  pereemial  excçdente.  cumprirá  ao  mesmo  setor  promover  a

eliminação dos excessos nos dois quadrimestres imediatamente seguintes, sendo pelo

menos  um  terço  no  primeiro  quadrimestre,  sob  pena  de  submeter  o  Município  às

sanções previstas em lei.

Art. 37 - Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art.

22  da  lei  Complementar  n°  101/00,  a  realização  de  serviços  extraordinários  fica

restrita às necessidades emergenciais das áreas de saúde e de saneamento.

CAl'ÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE RECEITAS E ALTERAÇÕES NA

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 38 - 0 Poder Executivo poderá vir a conceder ou ampliar incentivo ou beneficio

de  natureza tributária,  do  qual  decorra renúncia de  receita,  desde  que  tenham  sido

atendidas as disposições  legais referentes  à matéria,  especialmente as mencionadas
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Poder Executivo
na  Lei  Complementar  n°   101/00,  a§segurando-se  vantagem  tributária  a  quem  a.

mereça e estabilidade tributária ao município.

::A:ií.é.iéiÊt]t

Art. 39 - 0 Poder Executivo adotará medidas tributárias próprias para melhoria da

anecadação,   tais  como  atualização  de  cadastros  dos  contibuintes,   fiscalização

atuante para evitar a sonegação e evasão de impostos e taxas, revisão das isenções,

intensificação  da  cobrança  da  dívida  ativa,  adequação  dos  valores  das  taxas  aos

custos reais dos serviços e ativação da contribuição de melhoria.

mrig"fo  Único  -  No  cui"  do  exercício  o  Poder  Executivo  divulgará  esse

programa  específico  de  melhoria  de  anecadação,  evidenciando  na  prestação  de

contas respectiva os resultados obtidos com a adoção das medidas constmtes deste

dispositivo.

Art.  40  -  Na  estimativa  das  receitas  do  projeto  de  lei  orçamentária  poderão  ser

considerados  os  efeitos  de  proposças  de  alteração  na  legislação  tributária  e  das

contribuições que sçjam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmm

Municipal.

§ 1° - Se estimada a receita, na foma deste artigo, no projeto de lei orçamentária:

1.    Serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a

receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus

dispositivos;

11.    Será apresentada programação especial de despesas eondicionadas à aprovação

das respectivas alterações na legislação.

§ 2° -  Caso as alterações propostas pão  sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente,

até o fmal do exercício, o Prefeito Municipàl, para não pemitir a integralização das

fontes  de  recursos  não  autorizadas,  deverá  suprimir,  mediante  decreto,  até  o  5°

(quinto) dia útil do exercício de 2021, observados os critérios a seguir relacionados,

para  aplicação  sequencial  obrigatória e  cancelamento  linear,  até  ser  completado  o

valor necessário para cada fonte de receita:
` wl.    De até 100% (cem por cento) das dotações relativas aos novos projetos;

11.    De  até  60%  (sessenta  por  cento)  das  dotações  relatívas   aos  projetos  em

andamento;

111.    De até 20% (vinte por cento) das dotações relativas às ações de manutenção;
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IV.    Dos restantes, 40% (quarenta por cento), das dotações relativas aos projetos em

mdamcmto;

V.    Dos restantes, 75% (setenta e cinco por cento), das dotações relativas às ações

de manutenção.

§  3°  -  0  Poder  Executivo  procederá,  mediamte  decreto,  a  ser  publicado  no  prazo

estabelecido  no  parágrafo  anterior,  a  troca  das  fontes  de  recursos  condicionadas,

constantes  da  Lei  Orçamentária  sancionada,  cujas  alterações  na  legislação  foram

aprovadas antes do encaminhamento do respeetivo projeto de lei pam sanção, pelas

respectivas fontes defmitivas.

§ ¢° -  Aplica-se  o disposto no Ait.  39 às propostas de  alteração na destinação das

receitas.

Art. 41  -  0 Poder Executivo  encaminhará ao Poder Legislativo até 2  (dois) meses

antes do encerramento do atual exercício fmanceiro, Projeto de Lei dispondo sobre

alterações na Legislação Tributária Municipal especificamente sobre :

1.    Consolidação da legjslação tributária;

11.    Criação de novas taxas e revisão da base de cálculo das já existentes;

111.    Revisão da base de cálculo e al,íquotas do§ impostosjá existentes;

IV.    Vedação a qualquer incentivo fiscal no âmbito da aiTecadação municipal.

Parágmfo Único - Para efeito deste artigo, qualquer alteração processada no âmbito

da Legislação  Tributária  Municipal,  levará em  consideração  o princípio  da justiça

social    (tributando-se   o   contribuinte   de   mais   posses,   notadamente    as   áreas

improdutivas, pam qL!e se possa alíviar a carga tributária das camadas mais pobres da

população),   bem   como   o   cumprimento   do   estabelecido   no   Art.    14   da   Lei

Complementar n° i oi/oo.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A`ri.   42   -  É   vedado   consignam-sç  na  Lei   Orçamentária  crédito  com   finalidade

imprecisa ou com dotação ilimitada.
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Gabinete do Prefeito
Poder Executivo §Tâ?iffisBàâ?R

Art.  43  -  0  Poder  Executivo  realizará  estudos  visando  a  definição  de  sistema de .

controle de custos e avaliação de resultados das ações de govemo.

Parágmfo  Único - a alocação  de  recursos  na Lei  Orçamentária Anual  s-erá feita

diretamente  à  unidade  orçamentária  responsável  pela  sua  execução,  de  modo  a

evidenciam o custo das ações e propiciar a correta avàliação dos resultados.

Art. 44 -Para os efeitos do art.16 da Lei Complementar n° 101/ 2000:

1.       As  especificações  nele  contidas  integrarão  o  processo  administrativo  de  que

trata  o  ar[.  38  da  Leí  no  8.666,  de  1993,  bem  como  os  procedimentos  de

desapropriação  de  imóveis  ubanos  a  que  se  refere  o  §  3°  do  art.   182  da

Constituição ; e

11.       Entendem-se  como  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não  ultrapasse,

para bens e serviços, os ]imites dos incisos 1 e 11 do art. 24 da Lei no 8.666, de

1993.

Art. 45 - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrmtes do

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão

devidamente classificadas e contabilizadas no caixa único da Prefeitura no mês em

que ocorrer o respectivo ingresso.

Art. % - Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da

movimentação   fimnceira   para   atingir   o   resultado   primário   desta   lei,   confome

deteimimdo   pelo   artigo    9°   da   I<ei    Complementar   n°    101/2000,    será   fixado,

separadamente, percentual de limitação pam o conjunto de "projetos" e de "atividades"

e operações especiais", calculando de foma proporcionàl à participação de cada Poder

no total das dotações iniciais constantçs da lei orçamentária de 2021, excluídas:

1.   As despesas  que constituem obrigações  constitucionais ou legais  da execução,

confome previsto nesta lei;

11.   As  despesas  com  ações  vinculadas  às  fimções  saúde,  educação  e  assistência

social, não incluída no incíso 1;

111. As atividades do Poder Legislgtivo;

IV. Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo

45 da Lei Complementar n° 101/2000.
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Parágmfo Unico - Na hipótese de oconência do disposto no caput deste artigo, o Poder

Executivo comunicará ao Poder Legislativo até o vigésimo dia do mês subse-quente ao

final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e

despesas, o montante que caberá cada um na limitação do empenho e da movimentação

financeira.

Art.  47  -  Até  trinta  dias  após  a  publicação  dos  orçamentos,  o  Poder  Executivo

estabelecerá,  através  de  decreto,  a  .Programação  Financeira  e  o  Cronograma  de

Execução   Mensal   de   Desembolso,   nos   termos   do   disposto   no   art.   8°   da   Lei

Complementar n°  101/00, por órgão  do  Poder Executivo,  observando,  em relação às

despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas

fiscais.

Parágrafo  Único  -  0  desembolso  dos  recursos  financeiros  conespondentes  aos

créditos orçamentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo será feito até o

dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos.

Art.  48  -  São  vedados  quaisquer  prgcedimentos  pelos  ordenadores  de  despesa  que

viabilizem  a exeeução  de  despesas  com  finalidade  imprecisa ou  sem  comprovada e

suficiente dotação orçamentária.

Parágrafo  Único  -  A  contabilidade  registrará  os  atos  e  fatos  relativos  à  gestão

orçamentária,   financeira   e  patrimopial,   efetivamente   ocorrida,   sem  prejuízo   da§

responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo.

Art.  49  -Para  efeito  do  disposto.po  art.  42  da  Lei  Complementar  n°   101/2000,

considera-se   contraída   a   obrigação   no   momento   da   fomalização   do   contrato

administrativo ou instmmento congênere.

Parigrafo Unico - No caso de despe§as relativas à prestação de serviços já existentes

e destinados à mmutenção da Administração Pública, considerm-se compronrissadas

apenas as prestações cujos pagamentçs devam ser realizados no exercício financeiro,

observado o cronograma pactuado.
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Poder Executivo
Art.  SO  -0  Poder  Executivo  deverá  atender  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,

contados da data de recebimento, as solicitações de infomações encaminhadas pelo

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal, reiativas a

aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer categoria de programação ou item de

receita, incluindo eventuais desvios em relação aos valores da proposta que venham a

ser identificados ao encaminhamento do projeto de lei.

#âT#e,¥áoEâá=

Art.  51  -  Se  o  projeto  de  lei  orçamentária não  for  sancionado  pelo  Chefe  do  Poder

Executivo  até  31   de  dezembro  de  2020,  a  programação  dele  constante  poderá  ser

executada para o atendimento das seguintes despesas:

1.       Pessoal e encargos sociais;

11.       Pagamentos  de  beneficios  previdenciáríos  a  cargo  do  lnstituto  de  Previdência

Social;

111.       Pagamento do serviço da dívida;

IV.       Pagamento de despesas decorrentes de contratos e convênios publicados até 3l

de dezembro de 2020;

V.       Programas eações de educação;

VI.       Programas e ações em serviços,públicos de saúde;

VII.       Progmmas e ações de assistência social;

VIII.       As  demais  ações  do  Govemo  Municipal  terão  suas  dotações  liberadas  para

movimentação na razão  de  1/12  (um doze  avos)  para cada mês  até  sansão  do

projeto de lei.

Art.  52  -  As  entidades  privadas  bçneficiadas  com  recursos  públicos  municipais  a

qualquer  título  submeter-se-ão  a  fisc.alização  do  Poder  Legislativo  e  do  Tribunal  de

Contas dos Municípios do Estado do Pará, com a finàlidade de verificar o cmprimento

de metas e objetivos para as quais recçberam os recursos.

Art.  53  -  Para  fins  de  acompanhamento  e  controle,  os  órgãos  da  Administração

Pública Munícipal direta e indíreta su.bmeterão os processos referentes ao pagamento

de   precatórios   à   apreciação   da   Procuradoria   Jurídica   do   Município,   antes   do

atendimento  da  requisição  judicial,  observadas  as  nomas  e  orientações  a  serem

baixadas por aquela unidade.
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Art. 54 - 0 Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo pam

propor  modificação  nos  projetos  de  lei  relativos  ao  Plano  Plurianual,  às  Diretrizes

Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não ~iniciada

a votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 55 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.
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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAFU DO PARÁ

°0 PODER DO POVO A SERVIÇO DO CIDADÃO®---_---------------------------------------------------___.
í   Ofício n° 0135/2020 -CMSBPA
iAo:

i    Exm°.  Sr.
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Santa Bárbara do Pará, 29 de Setembro 2020.

Excelentíssimo Senhor  Profeito,

.         Com mais honrosos cumprimentos,  no ensejo enffiminho a seguinte preposiçáo aprovada na  t6a

sessão  Ordjnária  realizada  no  dia  23  de  Julho  de  2020,  referente  ao  Projeto  d®  L®i  ne 002/2020,  de

autoria do Poder Executlvo, que dispõe sobre as Diretizes pra a Elaboraçáo da Lei Orçamentária (LDO),

para o Exercício 2021, confome alterações dos pareceres das comissões abaü{o mencionadas.

1)         Pa":or n°003#O da comlssao d® Flnanças e orçamonto, que modjfica o projeto de Lei

n° 002/0 de 30/04/20, que dispõe sobre Diretrizes orçamentárias para o Exercício 2021.

2)          Pamcer n° 005#O da comi%ao de L®gislaçao, Justlça medaçao d® L®is, que modifica

o Projeto de Lei n° 002/0 de 30"/20, que dispõe sobre Diretrizes Orçamentárias para o Exercícjo 2021.
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Considemndo neste sentido e ser mstéria de erirema uRGÊNCIA, solidtamos a maior brevidade   i

po~velpaiasancionamentodaleiporpartedestePoderExecutivo,mediantemodmcaçõesemanexo.
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Atenciosamente,

'    ,{..         ',í'=       ..

Vereador/Presidente

1- - - _ ------ _ ----------- _ --------- _ ----- _ - - - _ -------------- _ _ _ _ _.
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PROCESSO: PROJETO DE LEI N° 002/2020
PROPRONETE: Pod®r Executivo

PARECER N° 005/20 -Favorável.

No Aufigo 36,
do lnciso 1.

Â3sunto:  PrQieto  de  Lei  de  n°  002/20,  de
30/04/2020  Que  Djspõ®m  sobre  Diretrize§
Orçamentárias  para  o  Exercício  do  Ano  de
2021 e dá outras Providências.

RELATOFt - RUBENS DE SOUZA ROCHA

e MATÉRIA/PROCEDÊNCIA:  Tendo  esta  Comissão  recebido  o  Projeto  de  Lei  acima cjtado,

observou-se que o ref.rido projeto ostá dentro da legalidad. o dentro da constitucionalidade.
Contudo,   esta   comissão   verificou   a   necossidado  de  se  fazer  as   seguintes   Emendas

\#:d;#i,:,;:;::srt:tàrá3á;'::#agog:oíg"g:,::,,go'subsü.tui-Hemic-2o2„or
\2.02f;_       _

ao invés do ponto ( . ), acrescentar ponto e virgula ( ; ), no final da redação

No Artigo 46, lnciso lv, Substjtuir o § 1® por parágrafo únjco.

VOTOD0RELATOR:Porconsequênoiadaemendaretroapresentada,paraadequarmoso
Projeto  à  boa  técnica  legislativa,  temo§  que  apresentar a  §eguinte  omenda  modificativa.  E
mstiante a vorificação das referidas Emondas o voto deste ®lator ó favoiável na apit)vação

à3áoj:r#ria:mpjá;: odÊx:reci,,cfoed:oAno:ã:o2og;. 3o,o4,2o2o  Que  Dispõem  sobre  Djrotrizos
f`=/OTODACOMISSÃO:Porostá®mcomumaoordocomovotodoRelator,esta®missãoó

favonivel ao referido projoto de lei om tela.  Todavia,  cabe ao Soberano Plonário a deoisão
final.

C""WvNCIL`Áli'E5"ii!ü"D0Psüiada§Comissões,21doJulhodo
rtJDi.   o?  -i..n  í`,`.  í,`.`.   -^CNPJ:   83.3i!0.9l`il

l-L
/'--

TH¢àb

#,-_,,À    `
RUB'ENs DE §~ouzA``rióéHA  '

Relator
¢----

?ÔoÜ„

VALDEIR DE SOUZA COSTA
Mombro

':í

fiàRá;,ríMTíS%áL;,,,          vA,nF,RnFen
Prosldente
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Estado do Pará
CÀMARAMUN`C`PALDESANTABÀRBAFUDOPARA

®0 PODER DO POVO A SERvlço DO CIDADÃO"

ÊQAfiLS_SÃO DE FINANCAS E ORCARdm
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r3Í ? 0 Z üÉ.„

ASSUNTO: Projeto de Lei de n° 002/20, de
30/04/2020  Que  DÍspÕ®m sobre  Diretrizes
Orçamontári.as  para  o  Ex®rcício  do  Ano       ;
de  2021  e  dá  outras  Providências  e  dá
outras Providências.

'

PROCESSO: PROJETO DE LEI N® 002/2020

PROPRONETE: PODER EXECUTIVO

~_ PARECER N® 003/19 -Favoíável com Emamda Modificativa

RELATOR - RUBENS DE SOUZA ROCHA

MATÉRIA/PROCEDÊNCIA:  Trata-se  do  Parecer sobr.  as  Dirotrizos  Orçamentárias para  o

ExercícíoFinanceirodoAnode2021,doMunicípiodeSantaBárbaradoPará-L.D.O.

EstaComissãoreoebouoProjetodeLoiomtek)om21/05/20,aqualsolicitouparecertécnico

da  assessoria  contábil  desta  Casa,  que  retornou  com  o  parecer no  dia  27/05/20,  onde  foi

averiguado o seguinte:

1 -Ausência de mensagem ao referido projeto do lei;

2  -  Não  encaminhamento  das  memorias  de  cálculos,  que  sub§idiaram  a  confecção  dos

anexos fiscais;

_í3 - Justjficar ou  encaminhar o aneD®  14 do balanço geral,  onde se ®videncie quo não houve
+iesultado§ acumulado iios exercícios do 2017, 2018 e 2019, conforme demonstrado no anoxo

LV (Evolução do Patrimônio Li'quido);

4 - Explicar o motivo de não havw prevjsão no anexo de Riscos Fiscai.§ para conferência de

epidomias,enchentes,abalossÍ§mi®s,guerrasooutrasSftuaçõesdocalamidadopúbljcaquo

não   possam   ser   planejadas   e   qu.   demandem   do   Estado   ações   emorgenciajs   com

consequentes aumentos de despesas.

PoLfim,  foi  encaminhada  a  assesson.a  contábil  do  executivo  a  qual  fez  às  devidas

considerações e ajuste, ondo foram sanadas as pendencias a cima mencionada, rolativa aos

itens:  1, 2, 3 e 4`

a4)                                    99 om ®
RodoviaAugustoMoimFilho-Kmi7,o/n°-C.ntro-SantaBárbaradoPará/PA
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

ao PODER DO POVO A SERV,çO DO C,DADÃO„

EMENDA MODIFICATIVA:

Ariigo 20 -A Lei Orçamentária

§1°-0PoderExecutivoficaautorizadoaincluir,.............„...,...„,dispositivoparaaborturade

crédito   suplementares   ató   o   percentual   de   50%    (cjnquenta   por   conto) ..........,......    da

Constftuição Federal.

VOTO  DO  RELATOR:  Em fac.  das  razões  acima  exposta  e  por  estar  do  acordo com  as

rogras o normas contábeis o voto do§te relator é favorável a aprovação do reforido projeto

em tele mediante as devidas alterações.

VOTO DA ComlssÃO: Por está de comum acordo com o voto do Relator, ®sta cxmissão é
-  favorável ao referido projeto de lei em tela.

Sala das Comissões, 21 de Julho d® 2020.

RUBÉ'NS D-E SOúZA ROcliA'
Relator

.,

VALDEIR DE SOUZA COSTA
Presidente

pc.

LINA CARM M BARBOSA DA SILVA
Ivlembm
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