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ECRETO N 00064/2016-GPMB 

Declara Promulgada a Lei Municipal no 2172/2016, 

de 22 de janeiro de 2016 - Lei Orcamentaria Anual 

para o exercicio financeiro de 2016. 

0 Prefeito do Municipio de Barcarena, Estado do Pará, no uso das atribuicOes 

:e Ihe são conferidas pela Lei Orgânica do Municipio, e 

Considerando a imprescindibilidade de previsão orcamentária para a execucao 

fnanceira do orcamento para o exercicio de 2016. 

Considerando também a auséncia de manifestacao em momento oportuno do 

Poder Legislativo ao Projeto de Lei n°0015, de 29 de outubro 2015, que trata da Lei 

Orçamentaria Anual que fora encaminhada tempestivamente, àquele Poder, transgride a 

Legislacao Municipal. 

Considerando ainda, o respeito aos primados da legatidade, impessoalidade, 

iciência, continuidade do Servico PUblico, e principalmente a Supremacia e 

Indisponibilidade do Interesse Püblico, estes corn maior importância, corn fito ao bern-

estar da populacao do Municipio de Barcarena. 

DEC RETA: 

Art. 1°- Fica promulgada a Lei Municipal no 2172, de 22 de Janeiro de 2016 - Lei 

Orçamentária Anual para o exercicio financeiro de 2016, corn base na Legislacao 

Municipal de Barcarena (Lei Organica) e Constituicao Federal do Brasil. 

Art. 20- 0 presente Decreto entra em vigor na data de sua publicacão, revogando-

se as disposicOes em contrário. 

Dé-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARJ NA, 22 DE JANEIRO DE 2016. 

ANTONIO CARLOS VILAcA 
Prefeito Municipal Barcarena 

I CNPI: 05.058458/0001-15
Avenida Cronge da Silveira, n° 438— Centro GABINETE DO  

PREFEITO 	CEP: 68.445-000 — Barcarena/PA 
Tel. (91) 3753-1055 
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LEI MUNICIPAL No 2172, DE 22 DE JANEIRO DE 2016. 

Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Municipio de Barcarena, para o exercicio 
de 2016 e dá outras providências. 

0 Prefeito do MunicIpio de Barcarena, no uso de suas atribuicOes legais, declara 
PROMULGADA, através do Decreto n° 0064/2016-GPMB a presente Lei Municipal. 

Art. 1 0  - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Barcarena 
para a exercicio de 2016, compreendendo: 

- Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do rnunicipio, incluido as orgaos da 
administracao direta e fundos instituidos e mantidos pelo poder Publico Municipal. 

II - Orcarnento da Seguridade Social, abrangendo as órgaos da administracao 
direta, bern como fundos instituldos e mantidos pelo Poder Püblico Municipal, que 
desenvolvam açôes rias areas de SaUde e Assisténcia Social. 

Art. 2 0  - Os Orcamentos, Fiscal e da Seguridade Social para o exercicia de 2016, 
estimam a Receita em R$ 278.020.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MILHOES 
E VINTE MIL REAlS), conforme as seguintes especificaçOes: 

I - 0 Orcamento Fiscal para a exercicio de 2016, estima a Receita em R$ 
209.461.100,00 (DUZENTOS E NOVE MILHOES, QUATROCENTOS E SESSENTA E 
UM MIL E CEM REAlS). 

II - 0 Orçamento da Seguridade Social para o exercicia de 2016, estirna a Receita 
em R$ 68.558.900,00 (SESSENTA E OITO MILHOES, QUINHENTOS E CINQUENTA E 
OITO MIL, E NOVECENTOS REAlS). 

Art. 30  - A Receita será realizada de acordo corn a Legislacao vigente e as 
especificacoes em anexo, segundo o conjunto de receitas dos Orcamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, conforme demonstrativo a seguir: 
DESCRIcA0 	 ESTIMATIVA 

RECEITAS CORRENTES 	 .................................................... 279.954.400.00 

Receita Tributária 

Receita de Contribuicoes 

Receita Patrimonial 

Receita Agropecuária 

Receita de Serviços 

Transferências Correntes 

Outras Receitas Correntes 

Deduçao da Receita Corrente 

RECEITAS DE CAPITAL 

2eraç6es de Crédito 

ansferências de Capital 

TOTAL DA RECEITA 

60.992.000,00 

8.834.000,00 

2.876.000,00 

3.000,00 

292.000,00 

202.447.400,00 

4.510.000,00 

-20.600.400,00 

18.666.000,00 

706.000,00 

17.960.000,00 

278.020.000,00 
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Art. 4° - A Despesa será realizada de acordo corn a discrirninação esta6a'e-c-ida nos 
arexos da presente lei, segundo o conjunto de despesas do Orcarnento Fiscal e da 
Seguridade Social, conforrne demonstrativo abaixo: 

DEscRIcAo 
	

ESTI MATIVA 

_-4 	 DESPESAS CORRENTES 
	

232.488.560,00 

Pessoal e Encargos Socials 
	 130.461.600,00 

Juros e Encargos da Divida 
	

80.000,00 

Outras Despesas Correntes 
	

101 .946.960,00 

Superavit do Orcamento Corrente 
	

26.865.440,00 
MINUM 

DESPESAS DE CAPITAL 
	

43.018.400,00 

- 	 Investimentos 
	

42.718.400,00 

Amortizacão da Divida 
	

300.000,00 

- 	 Superãvit 
	

2.51 3.040,00 

RESERVA DE CONTINGENCIA 
	

2.513.040,00 

TOTAL DA DESPESA 
	

278.020.000,00 

Art. 50  - 0 conjunto das Despesas dos Orçarnentos: Fiscal e da Seguridade Social 
obedecem as diretrizes e as rnetas definidas na Lei de Diretrizes Orcarnentárias e nos 
Programas e metas, estabelecidos no Plano Plurianual 2014-2017. 

Art. 60  - As dotacOes atribuidas as unidades orcarnentárias poderão ser 
—vrnentadas por Orgaos centrais da administracao geral, para esse firn designadas pelo 

oder Executivo, nos terrnos do art. 66 da Lei Federal N°. 4.320/64. 

Art. 70  - Para ajustarnento do fluxo de desernbolso, caberá ao Poder executivo, 
.ar. através de decreto, Cronograrna de Desembolso Financeiro. 

Art. 8 0  - 0 Poder Executivo poderá abrir Créditos Especiais os quais serão 
zados por lei e ratificados por Decreto do Executivo. 

Art. 90  - 0 Poder Executivo estâ autorizado a abrir Créditos Adicionais 
ementares ate o lirnite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa fixada: 

!Mx
- 	 - Para atender a insuficiência de dotacOes orcarnentarias, corn recursos 

:antes do excesso de arrecadacao, nos terrnos do art. 43, paragrafo 1 0 , inciso II, da 
ederaI N°. 4.320, de 17 de marco de 1964;. 

- 	 II - Para atender a insuficiência de dotacoes orcarnentárias, corn recursos 
antes de transposicao, rernanejarnento ou transferência de recursos de urna 

:e;oria de prograrnacao para outra ou de urn órgao para outro, na forma do inciso Ill, 

womb=% 	: agrafo 1 0 , do art. 43 da Lei Federal N°. 4.320, de 17 de rnarco de 1964; 
Ill - Utilizando corno fonte de recursos os resultantes do ingresso, excesso de 

- -ecadacao, transposicao, remanejamento ou transferência de recursos de urna 
Musaft e:oria de prograrnacao para outra, sobre as dotacoes que corresponderern a recursos 

enientes de Convênios; 
IV - Utilizando corno fonte de recurso o superávit financeiro apurado no Balanco 

a-moniaI do exercicio de 2015, nos termos do inciso I, parágrafo 1 1 , do art.43 da Lei 
-. 	ederal N2 4.320, de 17 de mar de 1964. 
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Art. 100 - As despesas por conta de dotacOes vinculadas a convénios e operacOes 
de créditos serão executadas desde que estejarn assegurados os ingressos no fiuxo de 
caixa. 

Art. 11 0  - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas necessárias 
para ajustar os dispêndios ao efetivo comportarnento da Receita, a firn de se obter na 
execuçao, o devido equilIbrio orcarnentário. 

Parágrafo Unico - Para atender os passivos contingentes e outros riscos e 
eventos que causem desequilIbrio orçamentário, fixa-se corno reserva de contingência, o 
montante de R$ 2.513.040,00 (DOIS MILHOES, QUINHENTOS E TREZE MIL, E 
QUARENTA REAlS). 

Art. 131  - 0 Poder Executivo está autorizado a assinar e rescindir convênios corn o 
Governo Federal e Estadual através de seus órgaos, para realizacao de obras e servicos 
de competéncia do MunicIpio, podendo ainda, aplicar recursos a tItulo de contrapartida 
quando exigido pela concedente. 

Art. 141— 0 Poder executivo poderá, rnediante Decreto, transpor, remanejar, 
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotaçOes orcamentárias constantes desta 
Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extincao, transforrnacao, 
transferência ou desrnernbrarnento de orgaos e entidades, bern como, alteracOes de suas 
competências ou atribuiçOes, mantidas a estrutura prograrnática, definida no Piano 
Plurianual - PPA 2014-2017. 

Art. 150 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma da Lei, a conceder 
beneficios fiscais tributários, quando da antecipacao de pagarnento e/ou pagarnento do 
valor total devido, ern cota ünica. 

Art. 160  — Integram este Projeto Lei Os anexos contendo: 
- a receita estimada dos Orcarnentos Fiscal e da Seguridade Social, por categoria 

eco no mica; 
II - a distribuicao da despesa fixada nos Orçarnentos Fiscal e da Seguridade 

Social. por categoria econômica, por poderes e orgaos e por funcao; 
III - a discrirninacao das receitas totais dos Orcarnentos Fiscal e da seguridade 

Social; 
IV - o programa de trabalho, individualizado por Unidade Orçarnentâria, dos 

Orcamentos Fiscal e da seguridade Social; 
V- o prograrna de trabalho especificando as funcionais programaticas, 

idividualizado por Unidade Orcarnentaria, dos Orcarnentos Fiscal e da seguridade Social; 
VI - o demonstrativo das despesas por órgao e funcao dos Orcamentos Fiscal e da 

sjridade Social; 
VII - a relacao dos Projetos e Atividades dos Orçarnentos Fiscal e da seguridade 

al. dentro de cada Unidade Gestora, respectivamente; 
VIII - o quadro demonstrativo da despesa corn pessoal, por cada Unidade Gestora 

C FUNDEB, especificarnente; 
IX - o dernonstrativo das despesas por órgao e funcOes; 
X - a demonstrativo das despesas corn o Poder Legislativo; 
XI - a dernonstrativo das despesas corn SaUde; 
XII - a demonstrativo das despesas corn Assistência Social; 
XIII - o demonstrativo das despesas corn Educacao; 
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ft 	 XIV - o quadro de detalhamento das despesas dos Orçamentos P 1á'I"'d"° 

MEN  Seguridade Social; 
XV - o Cronograma de Desembolso; 
XVI - o Relatório da Evolucao da Receita; e 
XVII - o Relatôrio da Evolucao da Despesa. 

Art. 170  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARE A, 22 DE JANEIRO DE 2016. 
Nam 

ANTONIO CARLOS icA _ 	

/ I 

Prefeito Municipal de Barcarena 
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