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PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE MARABA 

LEI NQ 17.647, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014 . 

DISPO� SOBRE AS DIRETRIZES OR�AMENTARIAS 
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito Municipal de Maraba, faco saber que a Camara Municipal de 
Maraba, Estado do Para, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DISPOSl�OES PRELIMINARES 

Art. lQ - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dlsposto no§ 2Q do art. 165 
da Constituicao Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4Q da l.eiComplernentar Federal 
n.Q 101, de 4 de maio de 2000, e no § 2Q do art. 254 da Lei Organica do Municfpio de 
Maraba, de 5 de abril de 1990, as diretrizes gerais para elaboracao ·dos orc;:amentos do 
Municfpio, relativas ao exercfcio de 20151 compreendendo as: 

'4''.. i 

I - prioridades e metas da adminlstracao publica municipal; 

II - metas e riscos fiscais; 

Ill - diretrizes gerais para o orc;:amento; 

.. 
IV - disposicoes sobre alteracoes naleglslacao tributaria: 

9 

V - dlsposicoes relativas a dfvida publlca municipal; e 

VI - dlsposicoes finais. 

CAPITULO .11 
PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRA�AOPUBLICA MUNICIPAL 

Art. 2Q - As metas e prioridades para o exercfcio financeiro de 2015 constarao 
do Plano Plurianual para 2014/2017, aprovado pelo Poder Legislative, Lei 17.621 - A de 
24 de dezembro de 2013, nos termos e tarnbem em ccnsonancia com o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Sustentavel do Municfpio de Maraba, estao especificadas no 
Anexo de Metas e Prioridades integrante desta Lei, as quais terao assegurada a alocacao 
de recurses na Lei Orcamentaria Anual para o exercfcio financeiro de 2015. 

§ lQ, A Lei Orcamentaria destinara recurses para a operacionaliz acao das 
metas e prioridades mencionadas no caput deste artigo e aos seguintes objetivos basicos 
das acoes de carater continuado: 
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I - provisao dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Executive e 
do Poder Legislative; 

II - compromissos relatives ao service da dfvida publica: 
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DE MARABA 

Ill - despesas indispensaveis ao custeio de rnanutencao da adrninistracao 
municipal; e 

IV - conservacao e manutencao do patrirnonio publico, 

CAPITULO III 

. '1f ; 

§ 2Q. Podera ser procedida a adequacao das met�s .e pribridades de que trata 
o caput deste artigo se, durante o perfodo de apreciacao da propostalorcamentaria para 
2015, surgirem novas demandas e/ou sltuacoes em que haja necessldade da intervencao 
do Poder Publico, ou em decorrencia de creditos adicionais ocorricips'. ' 

Art. 3Q - lntegram esta Lei os Anexos referericiados nos §§ lQ e 3Q do art. 4Q 
da Lei Complementar n.2 101, de 2QOO.+ 

Jl. 

Paragrafo unico. A . elaboracao do Projeto de Lei .e a execucao da Lei 
Orcamentaria Anual para o exer�fcro financeirode 2015 deverao levtr em conta as metas 
de resultado primario e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta 
Lei. 

Art. 4Q - Estao discriminadoiem Anexo integrante dest� Lei os Riscos Fiscais, 
onde sao avaliados os passives contingenjes e outros riscos capazes de afetar as contas . :4 . 
publicas. . . 

JI 
) , 

; CAPITULOIV J 
DIRETRIZESG .. ERAIS PARA O OR<;AMENTO 

' ·.:::Cf;,/ 

Se�ao I 
Dlsposicoes Gerais 

Art. 52 - O Projefo de Lei Orcarnentaria Anual, que compreende os 
Orcarnentos Fiscal, da Seguridade Social e de lnvestimentos das Empresas e Sociedades 
de Economia Mista, sera elaborado conforme as diretrizes, os objetivos e as metas 
estabelecidas na Lei n.2 5.215, de 2010, na Lei Complementar n.2 111, de 2011 e nesta 
Lei, observadas as normas da Lei Federal n.2 4.320, de 17 de rnarco de 1964, e da Lei 
Com'plementar n.2 101,-de 2000. 

Art. 62 - A estimativa da receita e a fixacao da despesa, constantes do Projeto 
de Lei Orcamentaria Anual e nos quadros que o integram, serao elaboradas a precos 
correntes, explicitada a metodologia utilizada. 

2 
Fol ha 31- Pac;:o Municipal - CEP 68508-970 - Maraba - Para 



PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE MARABA 

Art. 7Q - O Poder Executivo colocara a dlsposicao da Camara Municipal e do 
Tribunal de Contas do Municfpio, no mfnimo trinta dias antes do prazo final para o 
encaminhamento de sua proposta orcamentarla, a estimativa da receita, inclusive a 
corrente lfquida, para o exercfcio subsequente, acompanhada da respectiva mem6ria de 
calculo, nos termos do� 3Q do art. 12 da Lei Complementar n.Q 101, de 2000. 

Art. SQ - A Lei Orcamentaria para o exercfcio financeiro de 2015 contera 
dispositivos para adequar a despesa a receita, em funcao dos efeitos econ6micos que 
decorram de: 

I - realizacao de receitas nao previstas; 

II - dlsposicoes legais em nfvel federal, estadual ou municipal que impactem 
deforma desigual as receitas previstas e as despesas fixadas; e · 

Ill - adequacao na estrutura do Poder Executivo, desde que sem aumento de 
despesa, nos casos em que e dispensado de autorizacao legislativa. 

! . 

Paragrafo unlco, A adequacao da despesa a receita, de que trata o caput 
deste artigo, decorrente de qualquer das situacoes previstas nos incises I, II e Ill, irnpllcara 
a revisao das metas e prioridades para o exercfcio de 2015. 

Art. 9Q - As proposta/parciais dos Orgaos e Entidades do Poder Executivo 
serao encaminhadas a Secretaria Municipal de Planejarnento, par meio eletr6nico ou 
sistema de elaboracao do orc;amento, ate o dia 18 de julho de 2014, para fins de 
consolidacao do Projeto de Lei Orcarnentarla para o exercfcio financeiro de 2015, 
observadas as disposicoes desta Lei. 

Paragrafo unlco. As propostas parciais a que se refere o caput deste artigo 
serao elaboradas a prec;os correntes. 

Art. 10 - O Projeto de Lei Orcamentaria Anual sera encaminhado a Camara 
Municipal, conforme estabelecido no § SQ do art. 165 da Constituicao Federal, nos arts. 
254 e 258 da Lei Organica do Municfpio e no art. 2Q, seus paragrafos e incisos, da Lei 
Federal n.Q 4.320, de 19,64, e sera composto de: 

I - texto da lei; 

II - resumo da receita dos Orc;amentos Fiscal e da Seguridade Social, por 
categoria econ6mica, segundo a origem dos recurses; 

Ill - resumo da despesa dos Orc;amentos Fiscal e da Seguridade Social, por 
categoria econ6mica e grupo de natureza da despesa, segundo a origem dos recurses; 

IV - resumo da despesa por funcao, segundo a origem dos recurses; 

V - resume da despesa par Poderes e Orgaos, segundo a origem dos recursos; 
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VI - resumo do quadro geral da receita dos Orcarnentos Fiscal e da Seguridade 
Social por categoria econ6mica e natureza da receita, segundo a origem dos recursos; 

VII - quadro geral da receita dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social por 
categoria econ6mica e natureza da receita, segundo a origem dos recursos; 

VIII - demonstrativo da receita por orgao/lndiretas: 

IX - quadro geral da despesa dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social por 
Poder e Orgao, segundo os grupos de natureza da despesa e fonte de recursos; 

X - quadro geral da despesa dos Orc;amentos Fiscal e da Seguridade Social por 
Poder e Orgao, segundo as categorias de prograrnacao, grupos de natureza da despesa, 
fontes de recursos e modalidades de aplicacao: 

XI - orcarnento de lnvestimentos das Empresas e Sociedades de Economia 
Mista; e 

XII - consolidacao dos quadros orcarnentarlos. 

§ lQ, lntegrarao a consolidacao dos quadros orcamentarios a que se refere o 
inciso XIII deste artigo, incluin�o os complementos referenciados no art. 22, inciso Ill e 
paragrafo unico, da Lei Federal n.Q 4.320, de 1964, os seguintes quadros: 

I - demonstrativos par area de resultado; 

II - dlscrimlnacao da legislacao basica da receita e da despesa dos Orcarnentos 
Fiscal e da Seguridade Social; 

Ill - evolucao da receita do Tesauro Municipal por categoria econ6mica e 
natureza da receita; 

IV - evolucao da despesa do Tesauro Municipal por categoria econ6mica e 
grupos de natureza da despesa; 

t V - demonstrativd da despesa dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social 
por Poder, Orgao e funcao: 

VI - demonstrativo da receita e despesa dos Orcarnentos Fiscal e da 
Seguridade Social, por categoria econ6mica e seus desdobramentos; 

VII - dernonstrativo da receita e pianos de aplicacao dos Fundos Especiais, que 
obedecera ao disposto no inciso I do§ 2Q do art. 2Q da Lei Federal n.Q 4.320, de 1964; 

VIII - consolidacao das despesas por projetos, atividades e operacoes 
especiais, segundo a categoria econ6mica, apresentados em ordem nurnerlca: 
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IX - demonstrative de funcao, subfuncao e programa por projeto, atividade e 
operacao especial; 

X - demonstrative de funcao, subfuncao e programa por categoria econornica: 

XI - demonstrative de funcao, subfuncao e programa conforme o vfnculo com 
os recurses; 

XII - demonstrative da despesa de pessoal e encargos sociais por Peder, 
confrontando a sua totalizacao com a receita corrente lfquida, nos termos dos arts. 19 e 
20 da Lei Complementar n.Q 101, de 2000, e do art. 260 da Lei Organica do Municipio, 
acompanhado da mem6ria de calculo: 

XIII - demonstrative da aplicacao anual dos .recursos na manutencao e 
desenvolvimento do ensino nos termos do art. 212 da Constituicao Federal, e dos arts. 70 
e 71 da Lei Federal n.Q 9.394, de 20 de dezernbro de 1996, per Orgao, detalhando 
naturezas da receita e valores por categorias de prograrnacao, grupos de natureza da 
despesa e modalidade de aplicacao: 

XIV - dernonstratlvo da aplicacao anual do Municipio em acoes e services 
publicos de saude, por categoria de prograrnacao, grupos de natureza da despesa e 
modalidade de aplicacao, conforme Emenda Constitucional n.Q 29, de 13 de setembro de 

I 
2000; 1 

1· 

I 
XV - demonstrative das categorias de prograrnacao a serem financiadas com ; 

recurses de operacoes de credito realizadas e a realizar, com indicacao da dotacao, do i 

grupo de natureza da despesa, da modalidade de aplicacao e do orc;amento a que 
pertencem; e 

XVI - demonstrative dos projetos, por categoria de prograrnacao, que forem 
desdobrados em produtos e subtltulos. 

§ 29. A Mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orcamentaria Anual 
contera: 

t I - relate sucinto do desempenho financeiro da Prefeitura nos ultimas dais 
anos e cenario para o exercicio a que se refere a proposta; 

II - resume da polftica economica e social do Governo; 

Ill - justificativa da estimativa e da fixacao, respectivamente, da receita e da 
despesa e dos seus principais agregados, conforme disp5e o incise I do art. 22 da Lei 
Federal n.Q 4.320, de 1964; · 

IV - demonstrative da mem6ria de calculo da receita e premissas utilizadas; 

V - demonstrative da divida fundada interna e externa, coma respective 
cronograma anual de vencimentos; 
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VI - relacao das ordens precat6rias a serem cumpridas com as dotacoes para 
tal fim constantes da proposta orcamentaria, com a lndicacao da origem e dos nurneros 
do processo judicial e precat6rio, das datas do transito em julgado da sentenc;:a e da 
expedicao do precat6rio, do name do beneficiario e do valor de cada precat6rio a ser 
pago, nos termos do§ SQ do art. 100 da Constituicao Federal; 

VII - demonstrative da compatibilidade da programacao dos orc;:amentos com 
as metas fiscais, de acordo coma incise I do art. SQ da lei Complementar n.2 101, de 2000; 

VIII - demonstrative dos projetos selecionados mediante o processo de 
orc;:amento participative; 

IX - demonstrative do nurnero de vagas escolares existentes e da respectiva 
expansao prevista, discriminadas pelas Diretorias de Ensino da Secretaria Municipal de 
Educacao e Areas de Planejamento; 

X - demonstrative do nurnero de leitos hospitalares ativados e dos respectivos 
aumentos previstos, discriminados por unidade de saude e Areas de Planejamento; e 

XI - demonstrativo do nurnero de equipes dos Programas de Saude da Familia, 
discriminado por Area de Planejamento. 

§ 32, Os programas finalisticos do governo serao detalhados por orgao da 
Administracao Direta, lndireta e Fundacional, conforme o inciso Ill do § 2Q do art. 22 da 
lei Federal n.Q 4.320, de 1964, e incise V do art: 148 da lei Organica do Municipio. 

§ 4Q, Os documentos referidos nos incisos deste artigo e nos do seu § 12 serao 
encaminhados em meio eletronico, juntamente coma original impresso autografado pelo 
Prefeito, na forma em que se constituira na lei de Orc;:amento, ap6s aprovacao pela 
Camara Municipal. 

§ SQ, O Poder Executive enviara, tarnbern, a Camara Municipal, juntamente 
com os documentos referidos no paragrafo anterior e igualmente em meio eletronlco, a 
despesa discriminada .por elernentd de despesa, com a finalidade exclusiva de subsidiar a 
analise do Projeto de Lei Orcamentaria. 

Art. 11 - O Projeto' de Lei Orcamentaria Anual atualizara a estimativa da 
margem de expansao das despesas obrigat6rias de carater continuado para 2015, que 
compreende os gastos com pessoal e encargos sociais, servic;:o da divida e custeio de 
manutencao dos orgaos municipais. 

Se�ao II 
Diretrizes para o orcamento 

subsecao I 
Organlzacao, Estrutura e Elabora�ao do Orcarnento 
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Art. 12 - O Projeto de Lei Orcarnentarla Anual tera sua despesa discriminada 
por: 

I - Unidade Orcamentaria: 

II - Funcao: 

Ill - Subfuncao: 

IV - Programa; 

V - Atividade, Projeto e Operacao Especial; 

VI - Subtitulo; 

VII - Esfera de Governo; 

VIII - Fonte de Recursos; 

IX - Categoria Econ6mica;' 

X - Grupo de Natureza da Despesa; e 

XI - Modalidade de Aplicacao. 

§ lQ, Os conceitos de funcao, subfuncao, programa, atividade, projeto e 
operacao especial sao aqueles dispostos na Portaria n.Q 42, de 14 de abril de 1999, do 
Mlnlsterio do Planejamento, Orc;amento e Gestao, 

§ 2Q. Cada programa identificara as acoes necessarias para atingir os seus 
objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operacoes especiais, especificando os 
respectivos valores e metas de resultado, bem como as unidades orcarnentarias 
responsaveis pela reallzacao da acao, 

§ 3Q, As categorias de prograrnacao de que trata esta Lei serao identificadas 
n . Projeto de Lei Orcarnentaria Anual por program as, atividades, projetos ou operac;5es 
especiais, e poderao ser desdobradas em subtitulos. 

§ 4Q. 0 subtitulo e o menor nivel de categoria de programacao, sendo 
utilizado, especialmente, para especificar a localizacao fisica da acao. 

§ 52, Ficam vedadas na especificacao dos subtitulos: 

I - alteraccesdo produto e da finalidade da acao: e 

II - referencias a mais de uma localidade, area geografica ou beneficiario, se 
determinados. 
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§ 62. Cada atividade, projeto e operacao especial identificara a funcao e a 
subfuncao as quais se vinculam. 

§ 12. Os conceitos e c6digos de categoria economica, grupo de natureza da 
despesa e modalidade de aplicacao sao aqueles dispostos na Portaria lnterministerial da 
Secretaria do Tesauro Nacional e da Secretaria de Orcarnento Federal n.9 163, de 4 de 
maio de 2001. 

Art. 13 - Os Orcarnentos Fiscal e da Seguridade Social dfscrirninarao a despesa 
por unidade orcamentaria, detalhada por categoria de . programacao, com as suas 
respectivas dotacoes, especificando a esfera orcamentaria, a rnodalidade de aplicacao, a 
fonte de recurses, expressa por categoria econornlca, lndicando-se para cada uma, os 
grupos de natureza da despesa a que se refere. 

Art. 14 - Os Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social cornpreenderao a 
f , 

programacao do Poder Legislative, do Poder Executive, seus Fundos, Orgaos e Entidades 
da Administracao Direta e lndireta, inclusive Fundacoes institufdas e. mantidas pelo Pod er 
Publico. 

Art. 15 - 0 Orcarnento da Seguridade Social cornpreendera as dotac;:5es 
destinadas a atender as acoes nas areas de assistsncia social, previdencia social e saude, 
obedecera ao definido nos arts. 165, §59, 111;, 194 e 195, §§ 19 e 29, 198, § 29, Ill da 

•7 
Constituicao Federal, nos arts. 223, 224 e 248! da Lei Organica do Municfpio, e contara, 
dentre outros, com recurses provenientes das dernais receitas pr6prias dos Orgaos, 
Fundos e Entidades que integram exclusivamente esse orc;:amento. 

Art. 16 - 0 Orcamento da Seguridade Social discriminara os recurses do 
Municfpio e a transferencia de recurses da Uniao para o Municfpio, para execucao 
descentralizada das ac;:5es de saude e de assistencia social, conforme estabelecido no art. 
225 da Lei Organics do Municfpio. 

Paragrafo unlco. 0 Orcamento da Seguridade Social incluira os recurses 
necessaries a apllcacoes em acoes e servic;:os publicos de saude, conforme dispoe a 
Emenda Constitucional n.9 29, de 2000. 

subsecao II 
Alteracoes orcarnentarlas e Programacao da Despesa 

Art. 17 - A abertura de creditos adicionais suplementares, nos termos 
estabelecidos em lei, mediante o cancelamento total ou parcial de dotacoes, por grupos 
de natureza da despesa, devera visar a otimiz acao dos objetivos das atividades-meio ou a 
vlabllizacao dos resultados almejados nos programas e ser justificada sempre que as 
alterac;:5es afetarem a prograrnacao finalfstica do governo, discriminada no Anexo de 
Metas e Prioridades. 

Art. 18 - Na programacao de novos investimentos dos orgaos da 
Adrnlnistracao Direta, Autarquias, Fundos e Fundacoes serao observadas as seguintes 
determinacoes do§ 52 do art. 59 e o art. 45 da Lei Complementar n.9 101, de 2000: 
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I - a conservacao do patrimonio publico e os investimentos em fase de 
execucao terao preferencia sabre os novas projetos: e 

II - nao poderao ser programados novas projetos a conta de anulacao de 
dotacao destinada aos investimentos em andamento. 

Art. 19 - As despesas obrigatorias de carater continuado definidas no art. 17 
da Lei Complementar n.Q 101, de 2000, e as despesas de que trata o artigo anterior, 
relativas a projetos em andamento, cuja autorlzacao de despesa decorra de relacao 
contratual anterior, serao, independentemente de quaisquer· Ii mites, reempenhadas nas 
dotacces proprias ou, em casos de lnsuficiencia orcamentarla, mediante transposicao, 
remanejamento ou transferencia de recurses, sem prevla autorizacao ou previsao na lei 
orcarnentaria. 

Art. 20 - A execucao orcarnentaria e flnanceira da despesa pcdera ser 
efetuada de forma descentralizada, para aten_der a necessidade de otimizacao 
administrativa visando a consecucao de um objetivo comum que resulte no 
aprimoramento da acao de Governo. 

Paragrafo unlco. No ca.so da descentralizacao de creditos entre orgaos, a 
medida devera ser explicitada e estipuladas as obrigacoes recfprocas por meio ·de 
Deliberacao ou Portaria de Descentralizacao Orcamentaria. 

Art. 21 - Apes a publicacao da Lei Orcarnentaria Anual, o Poder Executive 
divulgara, em ate dez dias utels, por unidade orcamentaria de cada Orgao, Fundo e 
Entidade que integram os orcarnentos de que trata esta Lei, o detalhamento da despesa, 
especificando para cada categoria de prograrnacao e grupos de natureza da despesa, os 
respectivos desdobramentos em consonancia coma Portaria lnterministerial n.Q 163, de 
2001, para fins de execucao orcarnentaria. 

Art. 22 - 0 detalhamentq da despesa da Camara Municipal, para fins de 
execucao orcarnentarla, sera aprovado e estabelecido por ato proprio de seus dirigentes, 
obedecidas as dotacoes constantes da Lei Orcamentaria. 

§ lQ. O Poder Legislative fica autorizado a realizar aberturas de creditos 
suplernentares, eventualmente necessaries, durante o transcurso do exercfcio financeiro 
mediante remanejamento de suas proprlas dotacoes. 

§ 2Q, Os creditos suplementares citados no paragrafo anterior serao abertos 
por atos proprios dos Presidentes do Poder Legislative e do Tribunal de Contas do 
Municfpio. 

Art. 23 - A Lei Orcamentaria Anual contera dotacao para reserva de 
contlngencia constituida exclusivamente com recurses do Orcamento Fiscal equivalente 
a, no minima, zero vfrgula cinco por cento da receita corrente lfquida, prevista para o 
exercfcio de 2015, a ser utilizada para abertura de creditos adicionais e para o 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos imprevistos. 
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Subsecao Ill 
Dlsposicoes Relativas as Despesas com Pessoa! e Encargos Sociais 

Art. 24 - 0 Peder Executive, o Peder Legislative e o Tribunal de Contas do 
Munidpio terao como limites na elaboracao de suas propostas orcamentarias para 
pessoal e encargos sociais o disposto na norma constitucional e nos arts. 19 e 20 da Lei 
Complementar n.Q 101, de 2000, e no art. 16 da Lei Organica do M.unidpio. 

Paragrafo unico. O disposto no § lQ do art. 1� da Lei Complementar n.Q 101, 
de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de calculo do limite da despesa com pessoal. 

Art. 25 - Sera acompanhado, com a proposta, orcarnentaria, encaminhado 
quadro contendo o quantitative de pessoal por unidade administrativa da estrutura 
baslca dos orgaos da Adrnlnistracao Publica, discriminando o nivel'de escolaridade. 

Paragrafo unico. Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, os 
orgaos da Adrninistracao Direta, Autarquias e Fundac;5es, bem como a Camara, 
remeterao dados a Secretaria Municipal de Planejamento, com as respectivas propostas 
orcamentarias. 

subsecao IV . 
Precat6rios e Sentencas Judiciais 

Art. 26 - 0 Projeto de Lei Orcamentaria Anual devera canter a relacao dos 
debitos constantes de precat6rios judiciais, regularmente apresentados ate lQ de julho de 
2014 para pagamento no exerdcio de 2015, conforme determinac;5es do § SQ do art. 100 
da Constltuicao Federal, discriminados par Orgao da Adminlstracao Direta, Autarquias e 
Fundac;5es, e par grupos de natureza da despesa. 

Paragrafo unlco, Devera ainda constar do Projeto de Lei de Orc;amento Anual, 
de forma destacada dos precat6rios contidos no caput, a relacao dos debitos resultantes 
dos parcelamentos de. precat6rios de exerdcios anteriores. 

Art. 27 - A Ilquldacao de precat6rios decorrentes de ac;5es judiciais ajuizadas 
ate 31 de dezembro de 1999 podera observar o disposto no art. 78 do Ato das 
Disposicoes Constitucionais Transit6rias, com redacao dada pela Emenda Constitucional 
n.Q 30, de 13 de setembro de 2000, em qualquer das seguintes hip6teses nao 
cumulativas: 

I - se o somat6rio total dos debitos judiciais a serem pagos, par precat6rio, 
pela Adrninistracao Direta, Autarquias e Fundac;5es, no exerdcio de 2015, for superior a 
R$ 7.000.000,00 (sete rnilhoes de reais), observado o valor mfnimo individual previsto no 
inciso I do art. 29 desta Lei; e 

II - se o valor individual do precat6rio for superior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhao reais). 
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Paragrafo (mico. Caso venha a ocorrer fato superveniente, ate a aprovacao 
final da Lei Orcamentaria, que resulte na reducao do somat6rio total dos precat6rios da 
Administracao Direta, Autarquica e Fundacional, do exercfcio de 2014, para valor inferior 
ao referido no inciso I deste artigo, fica afastada a possibilidade de parcelamento, salvo 
daqueles eventualmente enquadrados na hip6tese do inciso II. 

Art. 28 - 0 parcelamento de precat6rios, nos casos a que se refere o art. 28 
desta Lei, sera feito de acordo com as seguintes criterios: 

I - as precat6rios, cujo valor for superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
poderao ser objeto de parcelamento em ate dez vezes iguais, anuais e sucessivas, 
estabelecendo-se que o valor de cada parcela anual nao podera ser inferior a R$ 1.500,00 
(um mile quinhentos reais}, excetuando-se o resfduo, se houver; e 

I 

II - as precat6rios origlnarlos de desapropriacao de imovel residencial do 
l 

credor, desde que comprovadamente unico na data da lmlssao de posse, cujos valores 
ultrapassem o limite disposto no inciso I deste artigo, s6 poderao'ser divididos em duas 
vezes, iguais, anuais e sucessivas. 

Art. 29 - A atualizacao monetaria dos precat6rios, determinada no§ 12 do art. 
100 da Constituicao Federal, e das parcelas resultantes da aplicacao do art. 78 do Ato das 
Disposicoes Constitucionais Transit6rias observara, no exercfcio de 2014, inclusive em 

f ' 
relacao as causas trabalhistas, o fndice oflclal, de rernuneracao baslca da caderneta de 
poupanca. 

Art. 30 - A Lei Orcamentaria destinara dotacao especiflca para pagamento dos 
debitos consignados em requisicces judiciais de pequeno valor, na forma preconizada no 
§ 3Q do art. 100, da Constitulcao Federal, bem coma no inciso II do art. 87, do Ato das 
Disposicoes Constitucionais Transit6rias. 

, Se�ao Ill 
Veda�oes 

Art. 31 - ,E vedada alinclusao, na Lei Orcamentaria e em seus creditos 
adicionais suplementares, de quaisquer recurses do Municfpio, inclusive das receitas 
pr6prias das entidades mencionadas no art. 19, para clubes e associacoes de servidores, e 
de dotacoes a tftulo de subvencoes sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades 
privadas sem fins lucrativos, de. atividades de natureza continuada de atendimento direto 
ao publico nas areas de assistencia social, saude ou educacao e que estejam registradas 
no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS. 

§ lQ, Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a 
entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar declaracao de funcionamento 
regular nos ultimas tres anos, firmada par tres autoridades locais, emitida no exercfcio de 
2015, e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. 
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§ 22. As entidades privadas beneficiadas com recursos publicos municipais, a 
qualquer tftulo, subrneter-se-ao a fiscalizacao do Poder Publico com a finalidade de 
verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recurses. 

§ 32. A concessao de beneffcio de que trata o caput deste artigo esta definida 
em lei especffica. 

Se�ao IV 
Emendas ao Projeto de Lei Orcarnentarla 

Art. 32 - As, propostas de emendas ao Projeto de Lei Orcamentaria, ou aos 
projetos de lei que a modifiquem, e os artigos desta Lei, somente poderao ser apreciadas 
se apresentadas com a forma e o nfvel de detalhamento estabelecidos nesta Lei e a 
lndicacao dos recurses compensat6rios correspondentes. 

Art. 33 - As emendas ao Projeto de Lei Orcarnerttaria para o exercicro 
financeiro de 2015, ou aos projetos de lei que modifiquem a Lei Orcarnentaria Anual, 
devem atender as seguintes condicoes: 

I - serem compatfveis com os programas e objetivos da Lei n.9 5.215, de 2010, 
e com as diretrizes e disposicoes desta Lei; 

II - indicarem os recurses necessaries, admitidos apenas os provenientes de 
anulacao de despesa; 

Ill - nao serao admitidas anulacoes de despesa que incidam sobre dotacoes 
I para: 

a) pessoal e encargos sociais; e 

b) servic;:o da dfvida. 

Art. 34 - As emendas ao Projeto de Lei Orcamentarla Anual deverao 
considerar, ainda, a prioridade das dotacoes destinadas ao pagamento de precat6rios 
judiciais e outras despesas obrigat6rias, asslrn entendidas aquelas com legislacao ou 
norm a especffica, despesas financiadas com recursos vinculados e' recursos para compor 
a contrapartida municipal de ernprestimos internos e externos. 

Art. 35 - Por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, o Poder 
Executivo devera atender as solicitacoes encaminhadas pela Cornissao de Orc;:amento da 
Camara Municipal, relativas a inforrnacoes quantitativas e qualitativas complementares 
julgadas necessarias a analise da proposta orcamentaria, nos termos do art. 148 da Lei 
Organica do Municfpio. 

Art. 36 - Em consonancia com o que dispoe o § 59 do art. 166 da Constituicao 
Federal e o art. 231 do Regimento lnterno da Camara, podera o Prefeito enviar 
mensagem a Camara Municipal para propor rnodificacoes aos Projetos de Lei 
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Orcarnentaria enquanto nao estiver iniciada a segunda votacao da parte cuja alteracao e 
proposta. 

Sec;:ao V 
Disposlcoes sobre a Limltacao Orcarnentaria e Financeira 

Art. 37 - O Poder Executivo devera elaborar e publicar, ate trinta dias ap6s a 
publicacao da Lei Orcarnentaria para o exercicio financeiro de 2015, cronograma anual de 
desembolso mensal, observando, em relacao as despesas constantes desse cronograma, 
a austeridade necessaria a obtencao das metas de resultado prlrnario e nominal, em 
conformidade com o art. 8Q da Lei Complementar n.Q 101,, de 2000 .. 

Paragrafo unico, As metas bimestrais de realizacao de receitas serao 
divulgadas no mesmo prazo do caput deste artigo e nos termos das determinac;:5es 
constantes do art. 13 da Lei Complementar n.Q 101, de 2000. 

Art. 38 - Caso seja necessaria a 'limitac;:ao de empenho das dotac;:5es 
orcamentarias e da movimentacao financeira para atingir as metas de resultado primario 
ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, a reducao far-se-a de 
forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "outras 
despesas correntes", "investimentos" e "invers5es financeiras" do Pod er Executivo e ·do 
Pod er Legislativo, observada a prograrnacao 1 prevista para utilizacao das respectivas 
dotac;:5es. 

§ 1Q, Nao serao objeto de limitacao de empenho as despesas destinadas ao 
pagamento do service da dfvida, de precat6rios judiciais e de obrigac;:5es constitucionais e 
legais. 

§ 2Q, Na hip6tese de ocorrencia do disposto no caput deste artigo, o Poder 
Executivo cornunicara a Camara Municipal o montante que cabera a cada um destes na 
limitac,:ao do empenho e na rnovlmentacao financeira, acompanhado da respectiva 
mem6ria de calculo, bem coma das premissas e da justificativa do ato. 

§ 3Q, 0 Poder Executive, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do 
Municipio deverao divulgar os ajustes processados, discriminados por orgao. 

§ 4Q, Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recornposicao 
far-se-a obedecendo ao disposto no art. 9Q, § 1Q, da Lei Complementar n.Q 101, de 2000. 

Art. 39 - Os metcdos e processos de controle de custos serao praticados em 
todos os orgaos da Administracao Municipal. 

Paragrafo unlco. Na proposta orcamentaria para o exercicio financeiro de 
2015, as categorias de prograrnacao por meio das quais serao executadas as despesas 
referentes aos projetos e as atividades-fim, deverao estar estruturadas de forma a 
permitir a efetiva contabilizacao dos custos das ac;:5es do Plano Plurianual cuja execucao 
ocorra naquele exercicio. 
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Art. 40 - Em razao de eventuais descontinuidades de politica economica, o 
Peder Executive podera enviar Mensagem reavaliando os pararnetros relatives as metas 
fiscais ate o prazo de que tratam o § SQ do art. 166, da Constituicao Federal, e o art. 305, 
do Regimento lnterno da Camara Municipal. 

Se�ao VI 
Transparencia da Gestao Fiscal 

Art. 41 - Salvo as legalmente definidas coma sigilosas, o Peder Executive, para 
fins de transparencia da gestao fiscal e em observancia ao principio da publicidade, 
tornara disponiveis na internet, para acesso de toda sociedade, no minima, as seguintes 
lnformacoes: 

I - os Planos.Orcarnentos e Lei de Diretrizes Orcamentaria: 

II - as Prestacoes de Contas e respectivos Pareceres Prevlo: 

Ill - o Relat6rio Resumido da Execucao Orcarnentaria: e 

IV - o Relat6rio de Gestao Fiscal. 

CAPITU�OV 
DISPOSl<;OES SOBRE ALTERA<;OES:NA LEGISLA<;AO TRIBUTARIA 

Art. 42 - As receitas serao estimadas e discriminadas de duas formas: 

I - considerando a legisla�ao trlbutaria vigente ate a data do envio do Projeto 
de Lei Orcamentaria a Camara Municipal; e 

II - considerando, se for o caso, os efeitos das alteracoes na legislacao 
tributaria, resultantes de projetos de lei encaminhados a Camara Municipal ate tres 
meses antes do encerramento do exercicio de 2013, especialmente sabre: 

a) reavaliacao das alfquotas dos tributes; 

b) criterios de atuallzacao monetaria: 

c) aperfeicoarnento dos criterlos para correcao dos creditos do Municipio 
recebidos com atraso; 

d) alteracao nos prazos de apuracao, arrecadacao e recolhimento dos 
tributes; 

e) extlncao, reducao e instituicao de isencoes de incentives fiscais; 
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f) revisao das contribuicoes sociais, desti_nadas a seguridade social; 

g) revisao da legislacao sobre taxas; e 

h) concessao de anistia e rernissoes tributarias, 

Art. 43 - Caso nao sejam aprovadas as rnodiflcacoes referidas no inciso II do 
art. 43, ou estas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralizacao dos recurses 
estimados, o Poder Executivo provldenciara os ajustes necessaries, mediante decretos, na 
hip6tese de previsao de despesa na Lei Orcamentaria Anual. 

Art. 44 - Na aplicacao de lei que conceder ou arnpliar incentive, lsencao ou 
beneffcio de natureza tributaria ou financeira dever-se-a observar a devida anulacao de 
despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercicio, 

I , 

respeitadas as dlsposicoes do art. 14 da Lei Complementar n.Q 101: de 2000. 

CAPITULOVI 
DISPOSl�OES RELATIVAS A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 

Art. 45 - A Lei Orcamentaria Anual garantira recurses para pagamento da 
despesa com a dfvida contratual e com o refinanciamento da .. dfvida publica municipal, 
nos termos dos contratos firmados. 

CAPITULOVII 
DISPOSl�OES FINAIS 

Art. 46 - Se o Projeto de Lei Orcamentaria nao for aprovado ate 31 de 
dezembro de 2014, sua prograrnacao pcdera ser executada, mediante a utiliza�ao mensal 
de um valor basico correspondente aurn doze avos das dotacoes para despesas correntes 
de atividades, e um treze avos quarido se tratar de despesas com pessoal e encargos 
sociais, constantes da proposta orcarnentaria. 

§ lQ, Excetuam-se do· disposto no 'ca put deste artigo as despesas correntes 
nas areas de assistencia social, previdencla social, saude e educacao, bem como aquelas 
relativas ao service da dfvida, amortlzacao. precat6rios judiciais e despesas a conta de 
recurses vinculados, que serao executadas segundo suas necessidades especfficas e o 
efetivo ingresso de recurses. 

§ 2Q, Nao sera interrompido o processamento de despesas com investimentos 
em andamento. 

Art. 47 - Respeitado o disposto no art. 22 da Lei Complementar n.Q 101, de 
2000, a concessao de vantagens e aumentos de rernuneracao, a criacao de cargos e 
rnudancas de estruturas de carreiras e admissao de pessoal ficam condicionadas a 
disponibilidade de dotacao orcarnentaria suficiente para atender as projecces e aos 
acrescimos dela decorrentes, 
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Art. 48. Para cumprimento das determinacoes do § 3Q do art. 16 da Lei 
Complementar n.Q 101, de 2000, sao consideradas irrelevantes as despesas inferiores aos 
limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei n.Q 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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Art. 49. Sera aberto credlto suplementar em favor do Poder Legislativo tao 
logo sejam divulgadas as diferencas correspondentes a eventual excesso de arrecadacao 
em relacao a previsao da Receita Tributaria e das Transferencias previstas no § SQ do art. 
153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas ate 31 de dez�rplfrg de 2014, de modo 
a alcancar, ate o final do exercfcio financeiro de 2015, o Ii mite de 4%<(quatro par cento) 
do valor previsto no artigo 29-A, inciso IV, da ConstitulcaoFedera], 

/' 
Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data d� sua.publicacao, 

�� ... :#� "5f- , 
OAO SALAME NETO 

Pre ejto Municipal de Maraba 
0 

i-'( f+ 
Gabinete do Prefeito Municipal de Maraba,, Estado' do Para, em 08 de . . 

Dezembro de 2014. 
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