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PROJETO DE LEI Nº. 817/2018-PMSA.  

  

“Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da lei orçamentária anual de 

2019 e dá outras providências. ”  

  

O Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, faço saber que a Câmara 

Municipal de Santana do Araguaia estatui e eu sanciono a seguinte lei:  

  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da Constituição 

Federal, às normas estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e 

suas alterações, na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e no 

artigo 69, § 3º da Lei Orgânica do Município de Santana do Araguaia, esta 

lei estabelece as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 

2019, compreendendo orientações para:  

 

 I - a elaboração da proposta orçamentária;  

II - a estrutura e a organização do orçamento;  

III - as alterações na legislação tributária do Município;  

IV - as despesas do Município com pessoal e encargos; V - a execução 

orçamentária; VI - as disposições gerais.  

  

Art. 2º. Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº. 101, 

de 4 de maio de 2000, integram esta lei os seguintes anexos:  

I - de Prioridades e Metas;  

II - de Riscos Fiscais;  

III - de Metas Fiscais, composto de:  
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a) demonstrativo de metas anuais de receitas, despesas, resultados 

primário e nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2019, 

2020 e 2021, em valores correntes e constantes, acompanhado da 

respectiva metodologia de cálculo;  

b) demonstrativo das metas anuais de receitas, despesas, resultados 

primário e nominal e montante da dívida pública fixados para os exercícios 

de 2016, 2017 e 2018;  

c) avaliação quanto ao cumprimento das metas do exercício de 2017;  

d) evolução do patrimônio líquido dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, 

destacando origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de 

ativos;  

e) demonstrativo da estimativa de renúncia de receita e sua 

compensação;  

f) demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado;  

  

Parágrafo Único - As prioridades e metas constantes do Anexo desta Lei, e 

que se destinam ao exercício financeiro de 2019, relativas aos programas 

finalísticos, poderão ser emendados, em sendo o caso, substituídos quando 

do envio do Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA para 2019, à Câmara 

Municipal de Santana do Araguaia.  

  

CAPÍTULO II 

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

ORÇAMENTÁRIA 

  

Art. 3º. O projeto de lei orçamentária, relativo ao exercício de 2019, deverá 

assegurar os princípios da justiça, da participação popular e de controle 

social e de transparência na elaboração e execução do orçamento, na 

seguinte conformidade:  
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I - o princípio de justiça social implica assegurar, na elaboração e 

execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as 

desigualdades entre indivíduos e regiões do município, bem como combater 

a exclusão social;  

II - o princípio da participação da sociedade e de controle social implica 

assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no 

acompanhamento do orçamento por meio de instrumentos previstos na 

legislação;  

III - o princípio da transparência implica, além da observância ao princípio 

constitucional da publicidade, a utilização de todos os meios disponíveis para 

garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao 

orçamento.  

  

Art. 4º. A elaboração da lei orçamentária deverá pautar-se pela transparência 

da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o 

amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às suas 

diversas etapas.  

  

§ 1º. Para assegurar a transparência e a ampla participação popular durante 

o processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo 

promoverá audiências públicas, nos termos do artigo 48 da Lei 

Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000.  

§ 2º. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 

dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:  

  

I - os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;  

II - as prestações de contas e respectivos pareceres prévios; III - o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária; IV - o Relatório de Gestão 

Fiscal.  
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Art. 5º. A proposta orçamentária do Município para 2019 será elaborada de 

acordo com as seguintes orientações gerais:  

  

I - participação da sociedade;  

II - responsabilidade na gestão fiscal;  

III - desenvolvimento econômico e social, visando à redução das 

desigualdades;  

IV - eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial 

nas ações e serviços de saúde, educação e assistência social;  

V - ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à 

participação da sociedade;  

VI - articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado, Municípios 

e a iniciativa privada;  

VII - acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade; VIII - 

preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e das manifestações 

culturais.  

  

Art. 6º. As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício 

de 2019 são aquelas especificadas no Anexo de Prioridades e Metas.  

  

Art. 7º. A Câmara Municipal de Santana do Araguaia encaminhará ao Poder 

Executivo sua proposta orçamentária para 2019, para inserção no projeto de 

lei orçamentária, até o último dia útil do mês de setembro de 2018, de acordo 

com o estabelecido no I do artigo 29-A da Constituição Federal e observado 

o disposto nesta lei.  
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Parágrafo único: o Poder Executivo deverá enviar o repasse do Legislativo 

até o dia 20 de cada mês, conforme estabelecido no § 2º, II do Artigo 29-A 

da Constituição Federal.  

Art. 8º. Integrarão a proposta orçamentária do Município para 2019:  

I - projeto de lei;  

II - anexo com os critérios de projeção da receita;  

III - demonstrativo das medidas de compensação às renúncias de receita 

e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; IV - anexos e 

demonstrativos de que tratam os artigos 19 e 20 desta lei.  

  

Art. 9º. Acompanhará a proposta orçamentária do Município para 2019, 

mensagem da Chefia do Poder Executivo contendo, no mínimo:  

  

I - demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, 

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia sobre as receitas e despesas;  

II - demonstrativo da compatibilidade entre o orçamento proposto e as 

metas constantes do Anexo de Metas Fiscais de que trata a alínea "a" do 

inciso III do artigo 2º desta lei.  

  

Art. 10. Os projetos e atividades constantes do programa de trabalho dos 

órgãos e unidades orçamentárias deverão ser identificados em conformidade 

com o disposto na CF, LRF, Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município de 

Santana do Araguaia e Portarias da STN.  

  

Art. 11. Em cumprimento ao disposto no "caput" e na alínea "e" do inciso I 

do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, a alocação dos 

recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de 

custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.  
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Art. 12. A lei orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, no 

valor de até 1% da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2019, 

destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 

fiscais imprevistos.  

  

§ 1º. Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, 

caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2019, poderão 

ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para a abertura 

de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram 

insuficientes.   

  

Art. 13. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos 

projetos se não estiverem adequadamente atendidos aqueles em 

andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio 

público.  

  

§ 1º. O disposto no "caput" deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de 

recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.  

§ 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação 

de recursos orçamentários esteja compatível com os cronogramas físico-

financeiros vigentes.  

  

Art. 14. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos 

a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas reguladas 

pela Lei Federal nº. 11.079, de 30 de dezembro de  

2004.  
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Art. 15. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos 

a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos regulados pela Lei 

Federal nº. 11.107, de 6 de abril de 2005.  

  

Art. 16. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária e da 

respectiva lei, poderão ser considerados os efeitos de propostas de 

alterações legais em tramitação.  

  

§ 1º. Caso a receita seja estimada na forma do "caput" deste artigo, o projeto 

de lei orçamentária deverá:  

  

I - identificar as proposições de alterações na legislação e especificar a 

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

seus dispositivos;  

II - indicar a fonte específica à despesa correspondente, identificando-a 

como condicionada à aprovação das respectivas alterações na legislação.  

§ 2º. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou sejam 

parcialmente aprovadas até 31 de dezembro de 2018, de forma a não 

permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta das 

referidas receitas serão canceladas no todo ou em parte, conforme o caso, 

mediante decreto.  

  

Art. 17. O projeto de lei orçamentária poderá computar na receita:  

  

I - Operação de crédito autorizada por lei específica, nos termos do § 2º 

do artigo 7º da Lei Federal nº.  

4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2º do artigo 12 

e no artigo 32, ambos da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, no 
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inciso III do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, 

os limites e condições fixados pelo Senado Federal;  

II - Operações de crédito a serem autorizadas na própria lei 

orçamentária, observados o disposto no § 2º do artigo 12 e no artigo 32, 

ambos da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, no inciso III do 

artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e 

condições fixados pelo Senado Federal;  

III - os efeitos de programas de alienação de bens imóveis e de incentivo 

ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do Município.  

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II do "caput" deste artigo, a lei 

orçamentária anual deverá conter demonstrativo especificando, por 

operação de crédito, as dotações de projetos e atividades a serem 

financiados por tais recursos.  

  

Art. 18. As despesas com publicidade de interesse do Município restringir-

se-ão aos gastos necessários à divulgação institucional, de investimentos e 

de serviços públicos, bem como de campanhas de natureza educativa ou 

preventiva, excluídas as despesas com a publicação de editais e outras 

publicações legais, em conformidade com Lei Orgânica do Município.  

  

§ 1º. Os recursos necessários às despesas referidas no "caput" deste artigo 

deverão onerar as seguintes dotações:  

I - Publicações de interesse do Município;  

II - Publicações de editais e outras publicações legais.  

  

§ 2º. Deverá ser criada, nas propostas orçamentárias da Educação, da 

Saúde e da Assistência Social a atividade referida no inciso I do § 1º deste 

artigo, com a devida classificação programática, visando à aplicação de 

seus respectivos recursos vinculados, quando for o caso, bem como nas 

demais Secretarias Municipais.  
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§ 3º. As despesas de que trata este artigo, no tocante à Câmara Municipal 

de Santana do Araguaia, onerarão o orçamento do Legislativo.  

  

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 

  

Art. 19. Integrarão a lei orçamentária anual do Município os seguintes anexos 

e demonstrativos, relativos ao orçamento consolidado da Administração 

Direta e seus fundos, entidades autárquicas e fundacionais.  

I - receita e despesa, compreendendo:  

a) receita e despesa por categoria econômica;  

b) sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de 

governo;  

II - da receita, compreendendo:  

a) legislação;  

b) a previsão para 2019 por categoria econômica;  

c) a evolução por categoria econômica, incluindo a receita arrecadada 

nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, a receita prevista para o exercício de 

2018 conforme aprovado pela lei orçamentária e a receita orçada para 2019;  

III - da despesa, compreendendo:  

a) a despesa fixada por órgão e por unidade orçamentária, discriminando 

projetos, atividades e operações especiais;  

b) o programa de trabalho do governo, evidenciando os programas de 

governo por funções e subfunções, discriminando projetos, atividades e 

operações especiais; c) a despesa por órgãos e funções;  

d) a evolução por órgão, incluindo a despesa realizada no exercício de 

2017, a despesa fixada conforme aprovada pela lei orçamentária para 2018 

e a despesa orçada para 2019;  
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e) a evolução por grupo de despesa, incluindo a despesa realizada no 

exercício de 2017, a despesa fixada para 2018 conforme aprovado pela lei 

orçamentária e a despesa orçada para 2019;  

f) demonstrativos do cumprimento das disposições legais relativas à 

aplicação de recursos em saúde e educação;  

g) demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas 

conforme o vínculo com os recursos;  

IV - da legislação e atribuições de cada órgão;  

V - da dívida pública contendo:  

a) demonstrativo da dívida pública;  

b) demonstrativo de operações de crédito, evidenciando fontes de 

recursos e sua aplicação;  

c) despesas vinculadas a operações de crédito, discriminando projetos.  

  

Art. 20. O orçamento de cada um dos órgãos da Administração Direta e 

seus fundos, bem como o das entidades autárquicas e fundacionais, 

discriminará suas despesas, no mínimo com os seguintes níveis de 

detalhamento:  

I - programa de trabalho do órgão;  

II - despesa do órgão detalhada por grupo de natureza e modalidade de 

aplicação;  

III - despesa por unidade orçamentária, evidenciando a classificação 

institucional, funcional e programática, detalhando os programas segundo 

projetos, atividades e operações especiais, e especificando as dotações por, 

no mínimo, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e 

modalidade de aplicação.  

  

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual, as eventuais modificações ocorridas na 
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Estrutura Organizacional Básica do Município, decorrentes de alteração na 

Legislação Municipal surgida após o encaminhamento do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias à Câmara Municipal.  

Art. 22. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, 

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias 

aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos adicionais, em 

decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou 

desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas 

competências ou atribuições.  

Parágrafo Único - A transposição, transferência ou remanejamento não 

deverão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na 

Lei Orçamentária Anual de 2019 ou em Créditos Adicionais, podendo haver, 

excepcionalmente, adequação na classificação funcional.     

Art. 23. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal de Santana do 

Araguaia o projeto de lei orçamentária em meio magnético, 

concomitantemente com a apresentação usual, ou seja, documental.  

  

CAPÍTULO IV 

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Art. 24. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo projetos 

de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre 

tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas 

públicas, à consecução da justiça fiscal, à eficiência e modernização da 

máquina arrecadadora, à alteração das regras de uso e ocupação do solo e 

subsolo, bem como ao cancelamento de débitos cujo montante seja inferior 

aos respectivos custos de cobrança.  

  

Art. 25. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, 

crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 

alíquota ou modificação de base de cálculo que impliquem redução 
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discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no 

artigo 14 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, devendo ser 

instruídos com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as 

metas de resultado nominal e primário.  

  

CAPÍTULO V 

DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE PESSOAL E 

ENCARGOS 

  

Art. 26. No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal dos 

Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos 

artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.  

Art. 27. Observado o disposto no artigo 26 desta lei, o Poder Executivo 

poderá encaminhar projetos de lei visando a:  

I - concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de 

servidores;  

II - criação e extinção de cargos públicos;  

III - criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;  

IV - provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, 

respeitada a legislação municipal vigente;  

V - revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, 

carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público 

por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria 

das condições de trabalho do servidor público; VI - instituição de incentivos 

à demissão voluntária.  

  

§ 1º. Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de 

vantagens já previstas na legislação.  
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§ 2º. A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida da 

demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal 

nº. 101, de 2000.  

§ 3º. Fica o Governo Municipal autorizado a realizar concurso público para o 

atendimento das necessidades de contratação de pessoal em 2019, 

respeitada a Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 101, de 

2000 e Lei Orgânica do município.  

  

Art. 28. Observado o disposto no artigo 26 desta lei, o Poder Legislativo 

poderá encaminhar projetos de lei e deliberar sobre projetos de resolução, 

conforme o caso, visando a:  

I - concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de 

servidores do Poder Legislativo;  

II - criação e extinção de cargos públicos do Poder Legislativo;  

III - criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras do Poder 

Legislativo;  

IV - provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, 

respeitada a legislação municipal vigente do Poder Legislativo;  

V - revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, 

carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público 

por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria 

das condições de trabalho do servidor público do Poder Legislativo; VI - 

instituição de incentivos à demissão voluntária de servidores do Poder 

Legislativo.  

  

§ 1º. Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de 

vantagens já previstas na legislação.  

§ 2º. A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida da 

demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal 

nº. 101, de 2000.  
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Art. 29. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 

22 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, a convocação para 

prestação de horas suplementares de trabalho somente poderá ocorrer nos 

casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de 

saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente 

reconhecida pela Chefia do Poder Executivo Municipal.  

   

CAPÍTULO VI 

DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

Art. 30. Na realização das ações de sua competência, o Município poderá 

transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que 

compatíveis com os programas constantes da lei orçamentária anual, 

mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente 

definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para 

prestação de contas.  

  

Art. 31. Fica vedada a realização, pelo Poder Executivo Municipal, de 

quaisquer despesas decorrentes de convênios, contratos de gestão e termos 

de parceria celebrados com entidades sem fins lucrativos que deixarem de 

fornecer mensalmente, à Secretaria Municipal de Finanças, informações 

detalhadas sobre a utilização de recursos públicos municipais para 

pagamento de funcionários, contratos e convênios, com os respectivos 

comprovantes.  

  

§ 1º. As entidades de que trata este artigo abrangem as Organizações 

Sociais - OSs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIPs e demais associações civis e organizações assemelhadas, que 

desenvolvam ações de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, 
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lazer, defesa do meio ambiente, promoção de direitos e estudos e pesquisas 

do conhecimento técnico.  

  

§ 2º. A assinatura de convênios pelo Poder Público Municipal, celebrados 

com as entidades de que trata este artigo, exigirá autorização prévia do 

Prefeito Municipal.  

  

§ 3º. As informações, que incluirão o total geral das receitas e despesas, 

recebidas e pagas, independentemente de sua origem, e a relação dos 

funcionários das entidades, com cargos e respectiva remuneração, serão 

publicadas no Portal da Transparência do Município e no Mural da Prefeitura 

Municipal de Santana do Araguaia.  

  

§ 4º. O procedimento para obtenção e divulgação dos dados será 

regulamentado por decreto.  

  

Art. 32. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de 

despesas de competência de outros entes da Federação, inclusive 

instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município, 

desde que compatíveis com os programas constantes da lei orçamentária 

anual, mediante convênio, ajuste ou congênere.  

  

Art. 33. No caso da ocorrência de despesas resultantes da criação, expansão 

ou aperfeiçoamento de ações governamentais que demandem alterações 

orçamentárias aplica-se as disposições do artigo 16 da Lei Complementar 

Federal nº. 101, de 2000.  

Parágrafo único. Para fins do disposto no § 3º do artigo 16 da Lei 

Complementar Federal nº. 101, de 2000, são consideradas como 

irrelevantes as despesas de valor de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no 
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caso de aquisição de bens e serviços, e de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.  

  

Art. 34. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária anual, o 

Executivo deverá fixar a programação financeira e o cronograma de 

execução de desembolso, com o objetivo de compatibilizar a realização de 

despesas com o efetivo ingresso das receitas municipais.  

  

Parágrafo único. Nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 8º da 

Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, os recursos legalmente 

vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao 

objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 

ocorrer o respectivo ingresso.  

  

Art. 35. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, deverá ser 

promovida à limitação de empenho e movimentação financeira nos 30 (trinta) 

dias subsequentes.  

Parágrafo único. No caso da ocorrência da previsão contida no "caput" deste 

artigo, fica o Poder Executivo autorizado a contingenciar o orçamento.  

  

Art. 36. A LOA 2019 – Lei Orçamentária Anual conterá autorização para 

abertura de créditos suplementares, mediante decreto do Poder Executivo, 

até o limite de 60% (sessenta por cento), conforme disposto no inciso I, do 

artigo 7º da Lei 4.320/64.  
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CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 37. Cabe ao ordenador da despesa o cumprimento das disposições 

contidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.  

 

Art. 38. O projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019 será encaminhado à 

Câmara Municipal até 30 de outubro de 2018, devendo o Legislativo discuti-

lo, votá-lo e devolvê-lo para sanção até o final da sessão legislativa do 

presente exercício.  

§ 1º – Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for votado até o término 

da sessão legislativa, a Câmara Municipal será de imediato convocada, 

extraordinariamente, e permanecerá em sessão até que seja votado.  

§ 2º – Caso o projeto a que se refere o caput do artigo não seja votado até 

31 de dezembro de 2018, a programação da Lei orçamentária anual proposta 

poderá ser executada a partir de 01 de janeiro de 2019, até o limite de 1/12 

(um doze avos) do total de cada dotação em cada mês, até que o projeto 

seja votado pela Câmara.  

Art. 39. As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao disposto 

no artigo 166, § 3º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica e no Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Santana do Araguaia.  

Art. 40. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

  

Santana do Araguaia, 24 de agosto de 2018.   

 

 

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA 

Prefeito Municipal  
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Santana do Araguaia, 24 de agosto de 2018.   

MENSAGEM  

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores,  

  

                                      Submeto à consideração desse Poder Legislativo o 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019 e dá outras providências. ”, em cumprimento ao 

disposto no § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, às normas 

estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, na 

Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e no Parágrafo 3º do artigo 

69 da Lei Orgânica do Município de Santana do Araguaia.  

A Constituição de 1988 determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO deve estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública, 

orientar a elaboração da lei orçamentária anual, a política de fomentos e as 

alterações na legislação tributária.  

Com o advento da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, adicionalmente ao conteúdo definido na 

Constituição, a LDO deve estabelecer as metas fiscais, os critérios para a 

limitação de empenho e movimentação financeira e a margem de expansão 

das despesas obrigatórias de natureza continuada, bem como avaliar os 

riscos fiscais e a situação financeira do município.   

A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em seu componente 

programático, foi centrada em sua essência, na melhoria da oferta e da 

qualidade dos serviços públicos prestados ou à disposição da comunidade, 

na melhoria do padrão de vida do cidadão, mediante sua inserção mais 

adequada ao processo produtivo e na diminuição das disparidades entre as 

pessoas, através da oferta de políticas públicas eficazes.  

A busca deste Governo por resultados superavitários no orçamento 

municipal, trará benefícios em todas as áreas sociais, especialmente Saúde, 
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Educação, Assistência Social e Segurança. Portanto, a responsabilidade da 

gestão fiscal pressupõe que a ação governamental seja precedida de 

propostas planejadas, e transcorra dentro dos limites e das condições 

institucionais que resultem no equilíbrio entre receitas e despesas.  

Medidas estão sendo implantadas visando à racionalização dos gastos e o 

incremento das receitas públicas, para que o Município tenha capacidade de 

gerar poupança e realizar investimentos em manutenção e obras, garantindo 

assim aos munícipes a melhoria da qualidade de vida e o respeito aos seus 

direitos individuais e coletivos.   

No tocante às metas e prioridades da Administração Pública Municipal, 

estamos adotando o procedimento de inclusão das AÇÕES já estabelecidas 

no Plano Plurianual – PPA 2018-2021, qual seja, remeter para esse Plano o 

estabelecimento das referidas metas e prioridades, em consonância com o 

entendimento de que cabe à LDO priorizar os programas e as metas a partir 

daqueles definidos no PPA. Ressalto, a inclusão neste Projeto de Lei de 

dispositivo que autoriza a atualização, revisão e substituição das ações da 

LDO para 2019.    

Por fim, cabe reiterar a importância de que se reveste o presente Projeto de 

Lei para o estabelecimento do regramento necessário à elaboração e à 

execução da Lei Orçamentária de 2019 e para a consolidação de novas 

bases fiscais requeridas para o alcance do desenvolvimento do Município.  

Nessas condições, submeto à apreciação desse Poder Legislativo o referido 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2019 e dá outras providências”, esperando que essa Casa 

de Leis possa analisar, discutir, votar e aprovar o mesmo. Cordialmente,  

  

  

JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA 

Prefeito Municipal  
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ANEXO DE METAS E PRIORIDADES – LDO 2019  

Governo Municipal de Santana do Araguaia - Exercício 2019     

Câmara Municipal  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2001  Manutenção das Atividades do 

Legislativo  

800.000,00  

2002  Encargos com Publicidade do 

Legislativo  

35.000,00  

2003  Manutenção do Controle Interno  15.000,00  

1001  Aquisição de Veículo Para a Câmara 

Municipal  

50.000,00  

1002  Construção do prédio da Câmara 

Municipal  

100.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1.000.000,00  

  

Gabinete do Prefeito  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2004  Manutenção das Atividades do Gabinete 

do  

Prefeito  

750.000,00  

2005  Manutenção da Assessoria Jurídica  30.000,00  

2006  Manutenção da Procuradoria Municipal  60.000,00  

2007  Manutenção da Controladoria Municipal  60.000,00  

2008  Manutenção da Residência Oficial  70.000,00  

2009  Encargos com Publicidade do Executivo  30.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1.000.000,00  
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Secretaria Municipal de Administração  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2010  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Administração  

1.350.000,00  

1003  Aquisição de Veículos Administrativos  70.000,00  

2011  Manutenção  e  Capacitação 

 de  Recursos Humanos  

15.000,00  

1004  Aquisição de Imóveis e 

Desapropriações  

50.000,00  

2012  Precatórios Judiciais  50.000,00  

9001  Reserva de Contingência  320.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1.855.000,00  

  

Secretaria Municipal de Finanças  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2.013  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Finanças  

880.000,00  

2014  Amortização e Encargos com o 

Serviços da  

Dívida Pública Interna   

420.000,00  

2015  Contribuição Pasep  250.000,00  

2016  Contribuição Associativa – Amat 

Carajás  

40.000,00  

2017  Contribuição Associativa – Famep  20.000,00  

2018  Contribuição Associativa – CNM  20.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1.630.000,00  
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Secretaria Municipal de Agricultura  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2019  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico   

420.000,00  

1005  Construção de Matadouro Municipal  150.000,00  

2020  Apoio ao Produtor Rural  150.000,00  

2021  Implantação e Manutenção da Feira do 

Produtor   

50.000,00  

1006  Aquisição  de  Máquinas  e  Implementos  

Agrícolas  

150.000,00  

2022  Apoio à Agricultura Familiar  20.000,00  

2023  Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura 

e Aquicultura  

150.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1.090.000,00  

  

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

1007  Ampliação do Sistema de Energia 

Elétrica  

50.000,00  

1008  Construção da Orla do Rio Pau D’arco  200.000,00  

1009  Pavimentação e Recuperação de Ruas 

e Avenidas  

400.000,00  

1010  Construção de Um Cemitério na Sede 

do Município  

100.000,00  

1011  Construção de Praças, Parques e 

Jardins  

100.000,00  

2024  Manutenção do Cemitério Municipal  100.000,00  

2025  Manutenção dos Serviços Urbanos   180.000,00  
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2026  Manutenção do Sistema de Iluminação 

Publica  

50.000,00  

1012  Construção e Recuperação de Estradas, 

Ramais e Vicinais  

400.000,00  

1013  Construção e Recuperação de Pontes   150.000,00  

1014  Construção de Casas Populares  200.000,00  

1015  Aquisição de Veículos Administrativos  80.000,00  

1016  Aquisição de Máquinas Pesadas, 

Veículos de Transportes e 

Equipamentos  

100.000,00  

1017  Construção do Terminal Rodoviário  100.000,00  

1018  Construção de Módulos Sanitários 

Domiciliares - MSD   

200.000,00  

2027  Manutenção e Conservação de Pontes 

e  

Estradas Vicinais  

100.000,00  

2028  Manutenção e Conservação de 

Maquinas  

Pesadas e Veículos de Transporte  

100.000,00  

2029  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Obras, Transportes e 

Serviços Urbanos  

1.600.310,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  4.210.310,00  

  

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2030  Manutenção das Atividades da 

Secretaria  

Municipal de Esporte e Lazer  

180.000,00  

1019  Reforma e Ampliação do Estádio de 

Futebol  

100.000,00  

1020  Construção de Quadras Poliesportivas  150.000,00  
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2031  Apoio a Liga Esportiva Municipal  10.000,00  

2032  Apoio a Promoção à Manifestações 

Desportivas e Lazer  

10.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  450.000,00  

  

Secretaria Municipal de Cultura e Desportos  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2033  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Cultura  

130.000,00  

2034  Apoio aos Eventos Municipais  30.000,00  

2035  Manutenção da Biblioteca Municipal  20.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  180.000,00  

  

Fundo Municipal de Educação  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2036  Manutenção do Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE Médio  

50.000,00  

2037  Manutenção do Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE Creche  

70.000,00  

2038  Manutenção do Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE EJA  

30.000,00  

2039  Manutenção do Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE 

Fundamental  

140.000,00  

2040  Manutenção do Programa de 

Alimentação  

Escolar – PNAE Indígena  

30.000,00  

2041  Manutenção do Programa de 

Alimentação  

Escolar – PNAE Pré-Escola  

40.000,00  
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2042  Manutenção do Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE AEE  

15.000,00  

2043  Manutenção do Fundo Municipal de 

Educação -  

FME  

1.000.000,00  

1021  Aquisição de Veículos Administrativos  80.000,00  

2044  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Educação  

30.000,00  

2045  Encargos com os Conselhos de 

Educação, Fundeb, CAE, outros  

20.000,00  

1022  Construção  e  Reforma  de  Quadras  

Poliesportivas  

100.000,00  

2046  Manutenção do Programa Brasil 

Carinhoso  

40.000,00  

2047  Manutenção do Programa Projovem 

Campo  

50.000,00  

1023  Construção,  Reforma,  Ampliação  e  

aparelhamento de Unidades Escolares  

300.000,00  

2048  Manutenção do Programa Dinheiro 

Direto na Escola – PDDE  

20.000,00  

2049  Manutenção do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar – PNATE 

Fundamental  

100.000,00  

2050  Manutenção do Programa Quota do 

Salário Educação – QSE  

200.000,00  

2051  Aquisição de Veículos para o Transporte 

Escolar – PNATE  

200.000,00  

1024  Construção do Prédio da Secretaria 

Municipal de Educação  

200.000,00  

2052  Manutenção do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar – PNATE 

Médio  

30.000,00  
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2053  Manutenção do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar – PNATE 

Infantil  

20.000,00  

1025  Construção,  Reforma,  Ampliação  e  

aparelhamento de Creches  

200.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  2.965.000,00  

  

Fundeb  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

1026  Construção  e  Reforma  de  Quadras  

Poliesportivas  

100.000,00  

2054  Manutenção  das  Atividades  do 

 Ensino Fundamental/Adm-40%  

2.500.000,00  

2055  Remuneração dos Profissionais do 

Magistério e Suporte Pedagógico/60%   

4.700.000,00  

1027  Aquisição de Veículos para o Transporte 

Escolar – Fundeb 40%  

100.000,00  

2056  Manutenção do Transporte Escolar – 

Fundeb 40%  

300.000,00  

1028  Construção,  Reforma,  Ampliação  e  

aparelhamento de Unidades Escolares  

100.000,00  

2057  Manutenção do Ensino Infantil  100.000,00  

1029  Construção,  Reforma,  Ampliação  e  

aparelhamento de Creches  

100.000,00  

2058  Manutenção da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA   

100.000,00  

2059  Manutenção da Educação Especial  100.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  8.200.000,00  
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Fundo Municipal de Saúde  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

1030  Aquisição de Veículos Administrativos  80.000,00  

2060  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Saúde  

30.000,00  

2061  Manutenção das Atividades do Fundo 

Municipal de Saúde  

1.250.000,00  

2062  Manutenção das Ações do Bloco de 

Gestão do Sus  

30.000,00  

2063  Manutenção do Conselho Municipal de 

Saúde  

20.000,00  

1031  Construção, Reforma, Ampliação de 

Unidades de Saúde  

250.000,00  

1032  Aparelhamento de Unidades de Saúde  250.000,00  

2064  Manutenção do Programa Saúde Bucal - 

SB  

300.000,00  

2065  Manutenção do Piso da Atenção Básica 

Fixo – Pab Fixo  

500.000,00  

2066  Manutenção do  Programa  dos  Agentes  

Comunitários de Saúde - PACS  

380.000,00  

2067  Manutenção do Programa Saúde da 

Família - PSF  

700.000,00  

2068  Manutenção do Programa Academia de 

Saúde  

50.000,00  

2069  Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família - NASF  

200.000,00  

2070  Manutenção do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade - PMAQ  

250.000,00  

2071  Manutenção do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência – SAMU  

450.000,00  

1033  Reforma, Adaptação e Ampliação do 

Hospital Municipal  

150.000,00  
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1034  Construção do Centro Obstétrico de Pau 

D’arco   

200.000,00  

1035  Aparelhamento de Hospital Municipal  100.000,00  

1036  Aquisição de Ambulâncias  150.000,00  

2072  Manutenção do Centro de 

Especialidades Odontológicas - CEO   

300.000,00  

2073  Manutenção do Teto Municipal da Média 

e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar  

1.600.000,00  

2074  Tratamento Fora Domicílio – TFD  50.000,00  

2075  Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria  80.000,00  

2076  Manutenção do Programa de 

 Assistência  

Farmacêutica Básica – AFB  

120.000,00  

2077  Manutenção das Ações de Vigilância 

Sanitária  

120.000,00  

2078  Manutenção das Campanhas de 

Vacinação  

20.000,00  

2079  Manutenção das  Ações  de  Vigilância  

Epidemiológica  

120.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  7.750.000,00  

  

Fundo Municipal de Assistência Social   

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

1037  Aquisição de Veículos Administrativos  80.000,00  

2080  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Promoção e Assistência 

Social  

30.000,00  

2081  Manutenção do Fundo Municipal de 

Assistência Social - FMAS  

450.000,00  

2082  Manutenção do Conselho de 

Assistência Social  

10.000,00  
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1038  Construção da Casa do Idoso  100.000,00  

2083  Programa Primeira Infância do SUAS  50.000,00  

2084  Manutenção do Conselho Tutelar  120.000,00  

1039  Construção de Prédio Para o CRAS  50.000,00  

2085  Benefício de Prestação Continuada – 

BPC  

10.000,00  

2086  Benefícios Eventuais  20.000,00  

2087  Manutenção do Programa Bolsa 

Família - IGDBF  

90.000,00  

2088  Manutenção do Bloco de Proteção 

Social  

Básica (Cras, Cras Vol, Scfv, Las)  

280.000,00  

2089  Manutenção  do  Índice  de  Gestão  

Descentralizada – IGD SUAS  

50.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1.340.000,00  

  

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2090  Manutenção das Atividades do SAAE  450.000,00  

1040  Saneamento Urbano e Rural  600.000,00  

1041  Construção e Ampliação de Sistemas de 

Abastecimentos de Água  

100.000,00  

2091  Manutenção de Sistemas de 

Abastecimentos de Água  

100.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  1.250.000,00  

  

Fundo Municipal de Meio Ambiente  

Ação  Ação Orçamentária - Descrição  Valor Financeiro 

Previsto  

2087  Manutenção do Fundo Municipal de 

Meio Ambiente  

130.000,00  

mailto:zedoquinca.prefeito@gmail.com


 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, Santana do Araguaia - PA, CEP: 68560-00 

www.pmsaraguaia.pa.gov.br, email: zedoquinca.prefeito@gmail.com 
 
 

2088  Manutenção das Atividades da 

Secretaria de Meio Ambiente  

30.000,00  

1028  Recuperação de Áreas Degradas  20.000,00  

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  180.000,00  

  

  
TOTAL GERAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  33.100.310,00  
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