
ESTADO DO PAR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

LEI MUNICIPAL No 459/2014 	 de 12 de Novembro de 2014. 

"Dispöe sobre as Direirizes Gerais para a elaboraçâo da 

Lei Orcamentária de 2015 e dá outras providências." 

A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, no 
interesse superior e predorninante do MunicIpio e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, 
estabelecido no §2° do Art. 165, da Carta Federal, em combinaçâo corn a Lei Complementar n° 

101/2000, de 04/05/2000, APROVA e Eu, na condiçäo de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

CAPITULO I 
DISPOSIcOES PRELIMINARES 

Art. 1° - Observar-se-ão, quando da feitura da Lei, de meios a viger a partir 

de 10  de janeiro de 2015 e para todo o exercIcio financeiro, as Diretrizes orçarnentárias estatuIdas na 
presente Lei, por mandarnento do §2 0  do Art. 165 da novel Constituicâo da Reptblica, bern assim da 
Lei Organica do MunicIpio, em combinacão corn a Lei Complementar n° 101/2000, que estabeiece 
normas de finanças p6b1icas voltadas para a responsabilidade na gestAo fiscal, compreendendo: 

- Orientaçao a elaboracão da Lei Orcamentaria; 

II - Diretrizes das Receitas; e 

III - Diretrizes das Despesas; 

Paragrafo Unico - As estimativas das receitas e das despesas do MunicIpio, 
sua Administração Direta, obedecerâo aos ditarnes contidos nas ConstituicOes da Repibiica, do Estado 
do Pará, na Lei Cornplementar n° 101/2000, na Lei Orgânica do MunicIpio, na Lei Federal n.° 4.320/64 
e alteraçOes posteriores, inclusive as normatizaçOes emanadas do Egrégio Tribunal de Contas dos 
MunicIpios do Estado do Pará e, ainda, aos princIpios contábeis gerairnente aceitos. 

SEçAO I 
DA ORIENTAçAO A ELAB0RAçA0 DA LEI ORçAMENTARIA 

Art. 2° - A elaboraçâo da proposta orçamentária para o exercIcio de 2015, 
abrangerá os Poderes Legisiativo e Executivo, suas autarquias, fundaçOes, fundos e entidades da 
administraçAo direta e indireta, assim como a execuçAo orçamentária obedecerá as diretrizes gerais, 
sern prejuIzo das normas financeiras estabelecidas pela legislacAo federal, apiicável a espécie, corn 

vassalagern as disposicôes contidas no Piano Plurianual de Investirnentos e as diretrizes estabelecidas 
na presente lei, de modo a evidenciar as polIticas e programas de governo, formulados e avaliados 

segundo suas prioridades. 



Parágrafo Unico - E vedada, na Lei Orçarnentária, a existência de 

dispositivos estranhos a previsào da Receita e a fixacAo da Despesa, salvo se relativos a autorizacâo 
para abertura de Créditos Suplernentares e Contrataçao de OperacOes de Crédito, ainda que por 

antecipacão de receita. 

Art. 30 - A proposta orçamentária para o exercIcio de 2015, conterá as 
prioridades da Administraçâo Municipal estabelecidas no ANEW I, da presente Lei e deverá obedecer 
aos princIpios da universalidade, da unidade e da anuidade, bern como identificar o Programa de 
Trabaiho a ser desenvolvimento pela Adrninistração. 

Paragrafo (Jnico - 0 Programa de Trabaiho, a que se refere o presente artigo, 
deverá ser identificado, no mInimo, ao nIvel de funcão e subfunçao, natureza da despesa, projeto 
atividades e elernentos a que deverá acorrer na realizacao de sua execucAo, nos termos da ailnea "C", do 
inciso II, do art. 52, da Lei Complernentar n° 101/2000, bern assirn do Piano de Classificacao Funcional 
Programática, conforme dispôe a Lei n° 4320/64. 

Art. 4° - A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal será 
encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a fim de ser compatibilizada no orcamento geral do 
rnunicIpio. 

Art. 5° - A proposta orçarnentária para o exercIcio de 2015, compreendera: 

I - Mensagem; 

II - Dernonstrativos e anexos a que se refere o art. 30  da presente lei; e 

III - RelaçAo dos projetos e atividades, corn detaihamento de prioridades e 
respectivos valores orçados, de acordo corn a capacidade econômica - financeira do MunicIpio. 

Art. 6° - A lei Orçamentária Anual autorizará o poder Executivo, nos termos 

do artigo 70,  da Lei Federal n° 4.320, de 17 de rnarço de 1964, a abrir Créditos Adicionais, de natureza 

suplementar, ate o limite de 100% (Cern por Cento) do total da despesa fixada na própria Lei, 
utilizando, como recursos, a anulação de dotaçOes do próprio orcarnento, bern assim excesso de 
arrecadaçAo do exercIcio, realizado e projetado, como também o superávit financeiro, se houver, do 

exercIcio anterior. 

Art. 7° - 0 MunicIpio aplicará 25% (vinte e ChiCO POT cento), no mInimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutencâo e 

desenvolvimento do ensino. 

Art. 8° - 0 MunicIpio contribuirá corn 20% (J"inte por Cento), das 
transferências provenientes do ICMS, do FPM, do ITCMD, do IPVA, do ITR, do IPI/ExportacAo e do 
ICMS DESONERAçAO - LC 87/96, para formaçao do Fundo de ManutençAo e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçao (Fundeb), corn aplicacâo, no 

mInimo, de 60% (sessenta por cento) para remuneracäo dos profissionais do Magistério, em efetivo 
exercIcio de suas atividades no ensino fundamental Püblico e, no máximo 40% (quarenta por cenlo) 

para outras despesas. 
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SEçAO ii 
DAS DIRETRIZES DA RECEITA 

Art. 90  - são receitas do MunicIpio: 

I - os Tributos de sua competência; 

II - a quota de participacAo nos Tributos arrecadados pela UniAo e pelo Estado 

do Pará; 

III - o produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer tItulo, pagos pelo MunicIpio, 
suas autarquias e fundaçoes; 

IV - as multas decorrentes de infracOes de trânsito, cometidas nas vias 
urbanas e nas estradas municipais; 

V - as rendas de seus próprios servicos; 

VI - o resultado de aplicacOes financeiras disponIveis no mercado de capitals; 

VII - as rendas decorrentes do seu Patrimônio; 

VIII - a contribuição previdenciária de seus servidores; e 

IX - outras. 

Art. 10 - Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas: 

I - os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos 

ingressos em cada fonte; 

II - as metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da economia 
corn reflexo no exercIcio monetário, em cortejo corn os valores efetivamente arrecadados no exercIcio 
de 2014 e exercIcios anteriores; 

III - o incremento do apareiho arrecadador Municipal, Estadual e Federal que 

tenha reflexo no crescimento real da arrecadaçAo; 

IV - os resultados das PolIticas de fomento, incremento e apoio ao 
desenvolvimento Industrial, Agro-pastoril e Prestacional do MunicIpio, incluindo os Programas, 
Pblicos e Privados, de formação e qualificacAo de mão-de-obra; 

V - as isençOes concedidas, observadas as normas de finanças püblicas 

voltadas para a responsabilidade na gesto fiscal, nos termos da Lei Complementar n° 101/2000, de 
04/05/2000, publicada no Diário Oficial da União em 05/05/2000. 

VI - evolução da massa salarial paga pelo MunicIpio, no que tange o 

Orçamento da Previdéncia; 



VII - a inflaçâo estimada, cientificamente, previsIvel para o exercIcio de 2015, 

VIII - outras. 

Art. 11 - Na elaboraçAo da Proposta Orcamentaria, as previsôes de receita 
observarão as normas técnicas legais, previstas no art. 12 da Lei Complementar n° 101/2000, de 
04/05/2000. 

Paragrafo Unico - A Lei orçamentária: 

I - autorizara a abertura de créditos suplementares para reforco de dotaçOes 
orcamentárias, em percentual mInimo de ate 100% (Cern por Cento), do total da despesa fixada, 
observados os limites do montante das despesas de capital, nos termos do inciso III, do artigo 167, da 
Constituiçâo Federal; 

II - conterá reserva de contingência, destinada ao: 

a) reforço de dotaçOes orçamentárias que se revelarem insuficiente no 
decorrer do exercIcio de 2015, nos limites e formas legalmente estabelecidas. 

b) Nos termos do Inciso III do Art. 5' da Lei complementar n° 101/2000, o 
Orcamento da AdministraçAo Direta e Indireta, seus Fundos, Orgao e Entidades constituirá Reseva de 
Contingencia de ate 1% (Urn por Cenlo) da Receita Corrente LIquida, destinada ao atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

III - Autorizara a realizacao de operacôes de créditos por antecipacAo da 
receita ate o limite de 25% (vinte e cinco por cenlo) do total da receita prevista, subtraindo-se deste 
montante o valor das operacOes de créditos, classificadas como receita. 

Art. 12 - A receita devera estimar a arrecadaçao de todos os tributos de 
competência municipal, assim como os definidos na Constituiçao Federal. 

Art. 13 - Na proposta orçamentária a forma de apresentacAo da receita deverá 
obedecer a classificação estabelecida na Lei n° 4.320/64. 

Art.14 - 0 orcamento municipal devera consignar como receitas 
orcamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo MunicIpio, inclusive os provenientes de 
transferências que lhe venham a ser feitas por outras pessoas de direito publico ou privado, que sejam 
relativos a convênios, contratos, acordos, auxIlios, subvençOes ou doaçOes, exciuldas apenas aquelas de 
natureza extra-orçamentária, cujo produto nAo tenham destinacao a atendimento de despesas publicas 
municipais. 

Art. 15 - Na estimativa das receitas serAo considerados os efeitos das 

modificaçôes na legislacao tributária, que serão objetos de projetos de leis a serem enviados a Câmara 
Municipal, no prazo legal e constitucional. 

Paragrafo ünico - Os projetos de lei que promoverem alteracOes na 
legislacAo tributária observarào: 
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I - revisâo e adequacâo da Planta de Genérica de Valores dos Imóveis 

Urbanos; 

II- revisAo das alIquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, scm 

ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitadas a capacidade econôrnica do contribuinte e 
a funçAo social da propriedade. 

III - revisAo e majoracão das alIquotas do Imposto sobre Servicos de 

Qualquer Natureza; 
IV - revisão das taxas, objetivando sua adequacao aos custos dos serviços 

prestados; 
V - instituicAo e regulamentacAo da contribuicäo de melhorias sobre obras 

püblicas. 

SEçAO iii 
DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS 

Art. 16 - Constituern despesas obrigatórias do MunicIpio: 

- as relativas a aquisiçAo de bens e serviços para o cumprirnento de seus 

objetivos; 
II - as destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo; 

III - as decorrentes da rnanutençAo e modemizaçào da Maquina 
Administrativa; 

IV - os compromissos de natureza social; 

V - as decorrentes dos pagamentos ao pessoal do servico páblico, inclusive 

encargos; 
VI - as decorrentes de concessAo de vantagens e/ou aurnento de remuneraçAo, 

a criaçAo de cargos ou alteraçâo de estrutura de carreira, bern corno admissAo de pessoal, pelos poderes 
do MunicIpio, que, por força desta Lei, ficam prévia e especialmente autorizados, ressalvados as 
empresas Páblicas e as Sociedades de Econornia Mista; 

VII - o servico da DIvida Páblica, fundada e flutuante; 

VIII - a quitação dos Precatórios Judiciais e outros requisitórios; 

IX - a contrapartida previdenciária do MunicIpio; 

X - as relativas ao cumprimento de convênios; 

XI - os investimentos e inversôes financeiras; e 

XII - outras. 

Art. 17 - Considerar-se-á, quando da estimativa das despesas; 



I - Os reflexos da Poiltica Econôrnica do Governo Federal; 

II - as necessidades relativas a irnplantacao e rnanutencão dos Projetos e 
Prograrnas de Governo; 

III - as necessidades relativas a manutençâo e irnplantaçAo dos Serviços 
Ptblicos Municipais, inclusive Maquina Administrativa; 

IV - a evoluçAo do quadro de pessoal dos Serviços P(iblicos; 

V - Os custos relativos ao serviço da Divida P(iblica, no exercIcio de 2014; 

VI - as projecôes para as despesas mencionadas no artigo anterior, corn 
observância das rnetas e objetos constantes desta Lei; e 

VII - outros. 

Art. 18 - Na fixacao das despesas serAo observadas as prioridades constantes 
do anexo I, da presente Lei. 

Art. 19 - As despesas corn pessoal e encargos sociais, ou concessAo de 
qualquer vantagern ou aumento de rernuneracAo, a criação de cargos, empregos e funçoes ou alteracao 
de estrutura de carreiras, bern corno a adrnissâo ou contratacAo de pessoal, a qualquer tItulo, so poderá 
ter aumento real ern relacao ao crescirnento efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o lirnite 
estabelecido no art. 71, da Lei Complernentar no 101/2000, de 04/05/2000. 

Art. 20 - 0 total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluIdos os 
subsIdios dos Vereadores e excluIdos os gastos corn inativos, nAo poderá ultrapassar os seguintes 
percentuais, relativos ao sornatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 0, do Art. 
153 e nos Art. 158 e 159, efetivamente realizado no exercIcio anterior. 

Paragrafo ünico - De acordo corn o inciso I do artigo 29-A da Constituicao 
Federal (Ernenda Constitucional no 25, de 14/02/2000) o percentual destinado ao Poder Legislativo de 
Santa Maria das Barreiras é de 7% (Sete por Cento). 

Art. 21 - Dc acordo corn o artigo 29 da Constituicao Federal no seu inciso 
VII, o total da despesa corn a remuneracão dos Vereadores nAo poderá ultrapassar o rnontante de 5% 
(Cincopor Cento) da receita do MunicIpio. 

Art. 22 - As despesas corn pagarnento de precatórios judiciários correrAo a 
conta de dotacôes consignadas corn esta finalidade ern operacOes especiais e especIficas, que constarâo 
das unidades orcarnentárias responsáveis pelos débitos. 

Art. 23 - Os projetos ern fase de execuçAo desde que revalidados a luz das 
prioridades estabelecidas nesta lei, terAo preferência sobre os novos projetos. 

Art. 24 - A Lei Orçarnentária, poderá consignar recursos para financiar 
serviços de sua responsabilidade a serern executados por entidades de direito privado, rnediante 
convénios e contratos, desde que sejam da conveniéncia do governo municipal e tenharn demonstrado 
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padrao de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados. 

Art. 25 - 0 MunicIpio deverá investir prioritariamente em projetos e 
atividades voltados a infância, adolescéncia, idosos, mulheres e gestantes buscando o atendimento 

universal a saüde, assisténcia social e educaçAo, visando melhoria da qualidade dos servicos. 

Art. 26 - E vedada a inclusAo na Lei Orcamentária, bern como em suas 

alteraçOes, de quaisquer recursos do MunicIpio para clubes, associacOes e quaisquer outras entidades 
congêneres, excetuadas creches, escolas para atendimento de atividades de pré-escolas, centro de 
convivéncia de idosos, centros comunitários, unidades de apoio a gestantes, unidade de recuperacAo de 
toxicômanos e outras entidades corn finalidade de atendimento as açOes de assistência social por rneio 
de convênios. 

Art. 27 - 0 Poder Executivo, corn a necessária autorizacão Legislativa, 

poderá firmar convênios corn outras esferas govemarnentais e nAo governamentais, para desenvolver 
programas nas areas de educaçAo, cultura, satde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência 
social, obras e saneamento básico. 

Art. 28 - A Lei Orçamentária Anual autorizará a realizacâo de prograrnas de 
apoio e incentivo as entidades estudantis, destacadamente no que se refere a, educaçAo, cultura, 
turisrno, rneio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bern como para a real izaçâo de convênios, 
contratos, pesquisas, bolsas de estudo e estágios corn escolas técnicas profissionais e universidades. 

Art. 29 - A concessão de auxIlios e subvencOes dependerá de autorizacAo 
legislativa através de lei especial. 

Art. 30 - Os recursos somente poderAo ser programados para atender despesas 
de capital, exceto amortizaçôes de dIvidas por operacôes de crédito, após deduzir os recursos 
destinados a atender gastos corn pessoal e encargos sociais, corn servicos da dIvida e corn outras 
despesas de custeio adrninistrativos e operacionais. 

CAPITULO II 
DO ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 31 - 0 Orcarnento da Seguridade Social abrangera os órgãos e unidades 
orcamentários, inclusive fundos, fundaçOes, autarquias que atuern nas areas de sade, previdência e 

assistência social, e contará, dentre outros, corn recursos provenientes: 

I - das contribuiçôes previstas na Constituiçâo Federal; 

II - da contribuiçao para o pIano de seguridade social do servidor, que será 
utilizada para despesas corn encargos previdenciários do MunicIpio; 

III - do orçarnento fiscal; e 

IV - das demais receitas diretarnente arrecadas pelos órgAos, fundos 
entidades que integram, exclusivarnente, o respectivo orçarne3to. 



Art. 32 - Na elaboracao do Orçamento da Seguridade Social serAo observados 

as diretrizes especIficas da area. 

Art. 33 - As receitas e despesas das entidades mencionadas, serão estimadas e 

programadas de acordo corn as dotaçôes previstas no Orçamento Anual. 

CAPITULO III 
DAS DIsP0sIçOEs CERAIS 

Art. 34 - A Secretaria de Administração e Finanças fará publicar junto a Lei 

Orçamentária Anual , o quadro de detalhamento da despesa, por projeto, atividade, elernento de 

despesa e seus desdobramentos e respectivos valores 

Parágrafo ünico - Caso o projeto da Lei Orcarnentária não seja aprovado ate 

31 de dezembro de 2014, a sua prograrnacâo poderá ser executada ate o limite de 1/12 (urn doze avos) 

do total de cada dotaçAo, ern cada mês, ate que seja aprovado pela Cârnara Municipal, vedado o inIcio 

de qualquer projeto novo. 

Art. 35 - 0 projeto de Lei Orçamentária do MunicIpio, para o exercIcio de 

2015, será encarninhado a câmara municipal ate 03 (trés) meses antes de encerramento do corrente 

exercIcio financeiro e devolvido para sanção ate o encerramento de sessAo legislativa. 

Art. 36 - 0 Poder Executivo colocara a disposicAo dos demais Poderes e do 

Ministério Publico, no rnInimo trinta dias antes do prazo final para encarninharnento de seus projetos 

orcamentários, os estudos e as estirnativas das receitas para o exercIcio subsequente. 

Art. 37 - 0 Municipio aplicará, anualmente, em açôes e serviços de saide, 

recursos mInirnos derivados da aplicacAo de percentuais calculados na forma inciso III do art. 77 do 

Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias e Lei Cornplementar n° 141 de 13 dejaneiro de 2012. 

CAPITULO IV 
DAS DIsPosIçOEs FINAlS 

Art. 38 - NAo poderao ter aurnento real em relaçAo aos créditos 

correspondentes ao orçarnento de 2015, ressalvados os casos autorizados em Lei própria, os seguintes 

gastos: 

I - de pessoal e respectivos encargos, que nAo poderAo ultrapassar o limite de 

54% (cinquenta e quatro por cento) das receitas correntes, no âmbito do Poder Executivo, nos termos 

da alInea "b", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar n° 101/2000; 

II - pagarnento do serviço da dIvida; e 

III - transferências diversas. 

Art. 39 - Na fixacao dos gastos de capital para criacâo, expansâo ou 

aperfeiçoamento de servicos já criados e arnpliados a serem atribuldos aos órgäos municipais, corn 



exclusäo 	da 	arnortizacAo 	de 	empréstirnos, 	serAo respeitadas as prioridades e metas 
constantes desta Lei, bern corno a manutençAo e funcionarnento dos serviços já implantados. 

Art. 40 - Corn vistas ao atingirnento, ern sua plenitude, das diretrizes, 
objetivas e metas da Administracao Municipal, previstas nesta Lei, fica autorizado o Chefe do Poder 
Executivo, a adotar as providências indispensáveis e necessárias a irnplementacao das polIticas aqui 
estabelecidas, podendo inclusive articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de Poder, 
inclusive contrair empréstirnos observadas a capacidade de endividamento do MunicIpio, subscrever 
quotas de consórcio para efeito de aquisicão de velculos e rnáquinas rodoviários, bern como promover a 
atualizacão rnonetária do Orcamento de 2015, ate o limite do Indice acurnulado da inflaçAo no perlodo 
que mediar o més de agosto a dezembro de 2014, se por ventura se fizer necessários, observados os 

PrincIpios Constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgânica do MunicIpio, a Lei 
Orcarnentaria, a Lei Federal n.° 4.320/64, a lei que estabelece o Piano Plurianual e outras pertinentes a 
rnatéria posta, bern como a promover, durante a execuçAo orçarnentária, a abertura de créditos 
suplementares, ate o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de despesas 
corn dotaçôes insuficientes. 

Art. 41 - Esta lei entrará ern vigor na data de sua publicacAo, revogadas as 
disposicôes em contrário, para que surtam todos os seus JurIdicos e Legais efeitos e para que produza 
os resultados de mister para os fins de Direito. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras - Estado do 
Pará, aos 12 dias do mês de Novembro de 2014. 

JOSE BARBOSA DE FARIA 
Prefeilo Municipal 


