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LEI N" 4OO DE 10 DE JUNHO D8,2022.

DrsPÕE SOBRE AS DTRETRIZES ORÇAMENTÁRHS PARA
BXERCÍCIO FINANCEIRo DE 2023, E DÁ oUTRAS PROVIDÊNCIÂS.
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O Prefeito Municipal de Belten"4 no uso de suas atribuições legais, faz sabçr que a CâÍnara Municipal de
Belterra aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO pnnr,rn{nr.ln

Art ls - São estabelecidas, ern cumprimento ao disposto no § 3o e Inciso II do Artigo 88, da Lei Orgânica do Município
de Belterr4 Estado do Parâ as Dirsrizes Orçamentárias do Município de Belten-4 para o exercício financeiro de 2023,
compreendendo:

prioridades e metas da adrninistração púbüca municipal;

organização e esüutura dos orçarnentos;

diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçÍmentos do municipio e suas alterações;

disposições relativas à dívida pública do município;

disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

VL disposições para alteração na legislação tributaria; e

vIL disPosições finais' 
cApÍTULo I

PRTORTDADE§ E METAS DA ADMTNTSTRAÇÃO pÚnr,rCa MUnIICIPAL

Art 2s - As metas e prioridades para o exercício Íinanceiro de 2023 são especificadas a segür, não se constituindo,
todavia, ern limite à programaçâo das despesas:

I- LEGISLATTVA
l - AÇÃo LEGTSLATTVA

r Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belterra*
r Pessoal e encaÍgos sociais da Câmra Municipal de Belterra
, Encargos com publicidade da Câmara Municipal de Belterra

II. ESSENCIAL A JU§TIÇA
I - DEFESA DO INTERRESSE PUBLICO NO PROCESSO ruDICIÁRIO

r Manutenção da Procuradoria Jurídica
III _ ADMINI§TRAÇÃO
I - ADMTNISTRAÇÃO GERAL

' Desapropriação e aquisição de imóveis
. Manutenção das atividades da SEMAF*

' Manutenção das atividades da SEMAGRI*
r Manutençâo do Gabinete do prefeito
r Manutenção das atividades da COPLAN
t Manutenção de comissões e conselhos municipais
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. Manutenção das atividades da SEMAT*
! Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA
r Construção, arnpliação e manutençâo do patrimônio público municipal
. Manutenção das atividades da SEMOVI*
t Manutenção das atividades do DEMUTRAN

2 . ADMTNISTRAÇÃOFINANCEIRA

' Modernização e manutenção do sistema de alrecadação própria

3-FORMAÇÃO Os RECURSOS HUMANOS
. Capacitação de recursos humanos

4 - COMr-rNrCAÇÃOSOCTAL
r Encargos com publicidade do govemo

IV - ASSISTÊNCIA SOCIAL
I - ADMINISTRAÇÃO GERAL

. Manutenção das atiüdades do FMAS*
I Manutençâo do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
. Irnplementação de projetos culturais de incentivo à criança e ao adolescente

2 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
. Capacitação de recursos humanos em assistência social

3 - ASSISTÊNCTA COMUNTTÁRTA
. Manutenção das atividades do FMDCAT
r Manutenção de outros programas de proteção social basica
r Construção, ampliação e reforrna de unidades de proteção social
. Aquisição de mobiliário, veículos e eqúpamentos de proteção social
r Manutenção do conselho tutelr t
' Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
, Assistência e promoção social
r Programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
r Manutenção do programa bolsa fanrília - IGD

V - PREVIDÊXCN SOCIAL
I _ PREVIDENCIA BÁSICA

. Encargos com inativos e pensionistas

VI. SAÚDE
1 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

. Capacitação de recursos hrrmanos em ações de saúde

2 - ATENÇÃO neSrCe
I Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS
. Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS
r Mmutenção da Estrategia Sande da Fmtília - ESF
. Manutenção da Estratégia Agente Comunitario de Saude - EACS
r Manutenção da Estrategia Súde Bucal - PSB
. Construção, arnpliação e reforma de unidades de atenção brásica
. Aquisição de mobiliário, veículos e eqúpamentos para unidades de atenção basica
r Manutenção das Unidades Brásicas de Saúde - UBS

belterrapa@hotmail.com i gabinete@belterra.pa.gov.br
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3 _ ASISTÊNCh HOSPITALAR E AMBULATORIAL
r Construção ampliação e reforma de unidades de media e alta complexidade
I Manutenção do Hospital Municipal de Belterra - PMB
' Aquisição de mobilirírio, veículos e equipamentos para unidades de média e alta complexidade
r Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
' Manutenção do Tratarnento Fora do Domicílio - TFD

4 _ SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
! Manutençâo do Programa Fannácia Brísica - PFB

5 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
. Manutenção da ügilância sanitaria

6 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
. Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde

7 _ OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
. Contribuição a formação do PASEP de recursos vinculados a saúde

WI - TRABALHO
I _ EMPREGABILIDADE

r Programa de geração de fiabalho e renda

vm - EDUCAÇÃO
I - ALIMENTAÇÃO E NUTRTÇÃO

r Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Creche
r Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Pré
r Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EF
r Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EI
r Manutenção do Prograrna de Alimentação Escolar - PNAE EJA
. Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EM

2 _ ENSINO FUNDAMENTAL
r Rernuneração de pessoal docente do ensino fiurdamental - zuNDEB
r Construção, ampliagão e reforÍna de unidades de unidades de ensino fundamental - FLTNDEB
. Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental - FLINDEB
. Aqúsição de mobiliário e equiparrentos paÍa unidades do ensino frrndamental - FLTNDEB
r Construção, ampliação e reforma de unidades de educação fiurdamental
, Manutençâo das atiüdades de ensino fundamental
. Manutençâo de conselhos municipais vinculados a educação
. Capacitação de pessoal docente da educação basica
r Programa Nacional de Traasporte Escolar - PNATE
. PrograÍna Estadual de Transporte Escolar - PETE
. PrograÍna Dinheiro Direto na Escola - PDDE
I Manutenção e desenvolvimento da educação brásica - QSE. Aqúsição de mobitirfio, veículos e equipamentos para unidades do ensino fundamental

3 - EDUCAÇÃO TNFAI.ITIL
r Rernuneração de pessoal docente da educação infaÍttil pré-escolar - FUNDEB
. Remuneração de pessoal docente da educação infantil creche - FUNDEB

belterrapa(@hotmail.com i gúinet@belterra.pa.gov.br
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. Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil - FUNDEB
r Manutenção e desenvolvimento da educação infantil pre-escolar - FLNDEBr Manutenção e desenvolvimento da educação infantil creche - FUNDEB. Manutenção do programa de transporte escolar - FUNDEB
' Aquisição de mobilirfio e eqúpamentos paÍa unidades de educação infantil - FUNDEBr Manutenção e desenvolvimento de outros progÍÍrmas do FNDE
. Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil

' Aqúsição de rnobiliário, veículos e eqúpamentos para unidades de educação infantil
r Manutenção das atividades de educação infantil creche

' Manutenção das atividades de educação infantil pré-escolar

4 _ OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
. Conüibüção a forrnação do PASEP de recursos vinculados a educação

IX_ CULTURA
1 _ DIFUSÃO CULTURAL

. Apoio e Incentivo as manifestações culturais

X _ URBANISMO
1 - INFRAESTRUTURA URBANA

. Urbanização de bairros da sede do município e distritos

. Aquisição e manutenção de maquinas, veículos e equiparnentos

2 - SERVrÇOS URBANOS. Manutenção do sistema de iluminação pública
r Manutenção do sistema de coleta e destino do lixo

XI - SANEAMENTO
1 _ SANEAMENTO BÁSICO RURAL

. Abastecimento de agua na zona rural

2 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
. Abastecimento de ilry::aloiazona urbana
. lmplementação de obras de saneamento básico urbano

XII - GESTÃO ANANTTNTAL
1 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

. Recomposição e conservaçâo de ráreas degradadas
r Manutenção de ações de fiscalização rnbiental
r lmple,mentaçâo e manutenção do programa de educação ambiental

XIII - AGRICULTURÀ
1 _ ABASTECIMENTO

I Manutenção de mercados, feiras e c€nüos de abastecimento
. Apoio as comunidades e associaçôes rurais

2 - EXTENSÃO RURAL
r Manutenção de atividades de Infraestrutura rural
! Cooperação, assistàrcia técnica e extensão rural

' Aquisição e manutenção de máquinas, veículos, equipamentos agrícolas

belterrapaí0hotmail com / gabinet@belterra.pa.gov.br
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XIV- COMERCIO E SERVIÇOS
I TURISMO

. Implanentaçâo de ações de infraestrutura turística
t Implementaçiío e manutenção de prograrnas de incortivo ao turismo

XV-DESPORTOELAZER
I _ DESPORTO COMUNITÁRIO

. Implernentação de atiüdades esporrivas e de lazer

XVI - ENCARG'OS ESPf,CIAIS
I SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

r Encargos da dívida previdenciríria e social - INSS/IGPREV/PASEP/LASEP
. Encargos de diüda com instituições financeiras

2 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
. Cumprimento de sentenças judiciais
. Contribuição à fonnação do PASEP

XVII - RESERVA DE CONTINGENCIÀ
I _ RESERVA DE CONTINGÊNCH

. Reserva d€ contingênci a

§ 1" - Na destinação dos recursos relúivos a programas sociais, serão conferidas prioridades às rí,reas de

I - Dinamização e modernização do aparelho produtivo municipal:
ReestrutuÍaÍ, dinamizar e modemizar o aparelho produtivo municipal, com vistas a aumentar a produção e tomá-lo mais
eÍiciente e competitivo.
II Conserva@o da natureza e pÍotegâo do meio-ambiente:
Conduzir a população do Municipio na melhoria dos padrões de qualidade de üdâ, através de deseÍrvolvimento de forma
sustentável que permita a expansão da economia relacionada oom a preservação dos recursos da natuÍeza no contexto
global interativo e harmônico em todas as suas paÍeq de tal modo que a noção de sustentabiüdade contemple não apenas
o equilíbrio geo-ambiental, mas tmbern, o econômico, o social e o político-institucional.
III - Redução das desigualdades sociais, e na distribúção de renda:
Criar condiçôes permanentes de b€Ín-estar social, compativel com o crescimento almejado para o Municipio, e promover
investimentos e ações compleÍnentaÍes dedicadas às rfueas com altas deficiàrcias sociais.

lV - Modemização e eficientização do municipio err favor do cidadão:

Aperfeiçoar o modelo de gestão çxisteÍlte, no qual as relações govemo/setor privado possa estaÍ sintonizadas, e em
parcerias voltadas para a geração de beneficios à sociedade através de medidas de desburocratização, capacitaçâo de
recursos humanos e de racionalização do uso de recursos materiais e financ€iros.

§ 2o - Os recursos para o financiamento dos projetos definidos no "capuf' deste artigo serão detenninados no orçaÍnento
anual 

.APÍTUL. rI
ORGANIZAÇÃO E ESTRTITI,IRÂ DO ORÇAMENTO

Art 3a - Para efeito desta Lei, entende-se poÍ:

Programa - é o instrumento de organização da ação govemamentâl visando a concretização dos objetivos
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual.

I.
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il. Atiüdade - é um instrumento de prograrnação paÍa alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto

de operações que se rcaltzar;n de modo contínuo e peÍmanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação do governo.

Itr. Projeto - é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um program4 envolvendo um conjunto
de operações, limitadas no tempo, das quais resulta nrn produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoaÍnento
da ação de governo.

ry. Operações Especiais - são as despesas que não contribuem paÍa amanutenção das ações de governo, das quais
não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

V. Despesas - são aquelas destinadas à aquisição de bens e serviços. para cumprimento dos objetivos da aúninisúação
pública, definidos nas metas de habalho, atendendo compromissos de natureza social, financeira e adminisftativa.

§ 1" - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atiüdades, projetos
e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçarnentárias responsáveis
pela realização da ação.

§ 2" - As atividades e projetos serão desdobrados ern zubtítulos, exclusivamente para especiÍicar sua localização fisica
integral ou parcial, não podendo haver alteração das respectivas finalidades e da denominação das metas estabelecidas.

§ 3o - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentiâria por firnção,
subfunção, progrÍlm4 atividades, projetos e respectivos subtítulos com indicação de suas metas fiscais.

Art 4s - Os orçamentos, fiscal e da seguridade social, discriminarão a despesa por unidade orçamentári4 detalhada por
categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentiíri4 a
modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o idenüÍicador de uso, e os grupos de despesa conforme a seguir
discriminados:

I -pessoal e encargos sociais;
2 - juros e encÍrgos da dívida;
3 - outras despesas correntes;
4 - investimentos;
5 - inversões financeiras; e
6 - amortização da dívida.

Art Y - Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos poderes do Município e seus
fundos.

Arí e - A lei orçamentária discriminrrá, em categorias de programação especíÍic4 as dotações destinadas a:

L ações descentralizadas de saúde, educação, assistência social e outras para cada unidade orçamentiíri4 dentro de
suas competências;

II. pagaÍnento de beneficios daprevidênci4 para cada categoria de beneficio;
m. concessão de subvenções econômicas e sociais;
IV. despesas com assistência voltada aos cidadãos no ârnbito do município;
V. atendimento de açôes de manutenção e aparelhamento da rede de eÍlsino no município;
VL pagamento de precatório judiciario, que constará na unidade orçamentária responsável pelo débito;
VII. despesas com publicidade, propaganda e divulgação de atos oficiais; e
VIII. manutenção das atividades voltadas a implernentação das atividades rurais.

Parágrafo Único - As despesas com publicidade, propaganda e divúgação de atos oficiais dos poderes Executivo e
Legislativo, deverão ser objeto de dotação orçamentária específica e não poderão exceder a I o/o (um por cento) do
oÍçamênto.
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Art 7e - O Projeto de Lei Orçamentrária que o Poder Executivo encaÍniúaÍá à Câmara Municipal conterá:

I - Mensagern;
II - PÍojeto de I-ei de Orçamento;
tll - QuâdÍos e tabelas explicativas referenciadas, ÍespectivaÍn€xrte, nos aÍtigos 2e e 22,Ill, dzl-ei 4.320164

§ lq - Os quadÍos orçamentirios do art. 2e da Lei ns 4.320/64 são

Sumrí,rio geral da receita. por fontes, e da despesa. por funções do govemo;
quadro demonstrativo da receita e despesq s€gundo as categorias econômicas, na forma do Anexo l;
quadro discriminativo da receit4 por fontes, e respectiva legislação;
quadro das dotaçôes por órgãos dos podsres Execúivo e Legislativo;
quadros dernonstrativos da despesa, na forma dos Anexos 6 a 9; e
quadro dsÍnonstrativo do progrmra anual de trúalho do govemo, em terÍnos de realizaçâo de obras e de prestação
de serviços.

a)
b)
c)
d)
e)

0

§ 2e - As tabelas explicativas do art . 22,111, daLeí Ê 4.320164, sfu:

a) Receita arrecadada nos três ütimos exercícios anteriores àquele ern que se elaborou a proposta;
b) receita preüsta para o exercicio ern que se elabora a proposta;
c) receita preüsta para o exercício a que se refere à proposta;
d) despesa realizada no exercicio imedidamente anterior;
e) despesa fixada para o exercício om que se elabora a proposta; e
f) despesa prevista para o exercício a que se refere à proposta.

CAPÍTIILO III
DIRETRTZES PARA f,LABORAÇÂO OO ONçATUENTO E SUAS ALTERAÇÕES

SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art S - A elaboração do projeto, aprovaçâo e a execugão da Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício financeiro
de 2023, deverâo ser realizadas de modo a evideociar a tÍanspaÍência da gestão fiscal, observando-se o princípio da
publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art g - A Lsi Orçarnentiária Anuâl - LOA/2023, incluirá o conjunto das receitas e despesas nos orçamentos fiscal e da
seguridade social.

Art l0 - Não poderão ser realizadas despesas sern que sejam definidas as fontes de recursos, conforme determina o
artigo 43 da Lei Federal n" 4.320/64.

Art I I - Não poderão ser desthados recuÍsos paÍa atender a despesas com

I.ações que não sejam de competência exclusiva do municipio, salvo se cumprido os preceitos estabelecidos no art
62 da Lei ComplernentaÍ n' l0l/2000;

Il.aqüsição de mobilirârio e equipamento paÍa unidades rcsidenciais de representação firncional;
Ill.clubes e associações de servidoreg excetuadas creches e esÇolas parâ âlendimento pré-escolar; e

Iv.pagaÍnento, a qualquer titrÍo, a servidor da administração pública municipal, por servrços de consultoria ou

assistência lecnic4 inclusive custeados com recursos pÍovenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres, Íirmados com órgãos e entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.

belterrapa,l@hot mai l. com / gabinete@belterra.oa. gov.br
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Aú. 12 - Para efeito do disposto na Lei Orgânica do Municipio são fixados limites paÍa elaboração da proposta
orçamentária dos Poderes Executivo e Legislativo, tendo como base na receita resultante de impostos - RRI, sendo:
l. Poder Executivo: 93,00 o/o;

I l. Poder Legislativo'.7.00 o/o.

Art 13 - Na programação de investimentos da administração públic4 direta e indiretÀ os projetos em fase de execução
terâo prefeÍência sobre os novos, exceto aqueles que representem interesse público imediato e ernergencial, garantindo-
se a compatibilidade com o Plano Plurianual.

Arí 14 - A elaboração do projeto. aprovação e execução da Lei Orçarnentíria Anual - LON2023, deveÍão levaÍ em
conta a obtenÉo de superávit primário conforme discriminado nos orçamentos, fiscâl e da seguridade social.

Parágrafo Único - Durante a gxecução dos orçúlentos msncionados no caput deste aÍtigo, poderá haver compensação
de eventual frushação da meta dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

Art 15 - O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir a pÍogramação constante de propostas de alterações da Lei do
Plano Plúanual - PP A,2022D025, que tenham sido objeto de leis especificas.
Art 16 - Caso seja necessária limitâção do ernpeúo das dotagões orçamentárias e da movimentação financeira para
atingir as metas propostas nesta Lei, essa será feita de forÍna proporcional ao moÍrtatrte dos recursos alocados para
atendimento de cada Unidade Orçamentrária.
Art 17 - Os Projetos de ki relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento
estabelecido na lei orçamêntária anual.

§ l'- AcompanhaÍá os Projetos de lri relativos a cÍéditos adicionais, exposição de motivos circunstanciados que os
justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelanentos de dotações propostas sobre a execução das atiüdades
e projetos.

§ 2" - Cada Projeto de Lei, deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.

§ 3' - Os créditos adicionais aprovados pelo Poder Legislativo serão considerados automaticamente abertos corn a sanção
e publicação da referida Lei.

§ 4' - Quando a abertura de créditos adicionais implicaran na alteração dâs metas, estas deveÍaÍn ser objeto de atualização.

Art 18 - O Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por urtecipação de recsita e destina-se a

atender insuÍiciência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no Art. 32 da Lei

Complementar l0l/00, de 05 de maio de 2000.

Aú. 19 - Para efeito do disposto no art. 7e, o Poder l,egislativo e os Fundos Municipais encaminhaÍão à Secretaria

Municipal de Aúninistrativa, Finanças e Planejamento - SEMAF, até 31 de julho do corrente exeÍcício, suas respectivas

propostas orçameÍltárias, para fins de consolidâção na pÍoposta do Projeto de tri Orçamant íria para o exercício de 2023.

Art 20 - Fica autorizada a inclusão, na lei orçanentária, de dotações a útulo de subvengões sociais, âquêlas destinadas

a entidades privada< scm fins lucrativos, de atiüdades de natureza continuad4 que pÍeenchan uma das seguintes

condições:

I. sejam de atendime,nto direto ao público, de forma grúuit& nas áreas de assistência social, saúde e educação, e

estejaÍn Íegistradas no Consêlho Municipal de Assistêttcia Social - CMAS;

lI. sejam vinculadas a organisÍnos nacionais e internacionais de núureza filantrópica" institucional ou assistencial;

III. atendatn ao disposto no Art. 204 da Constituição FedeÍal e Art. 6l do ADCT; ou

IV. sejam originrárias de lei especiÍica.

Paldcio drrs Seringueiras, n'15, Wla American4 CEP: 68113-000, Beltena'PA. Fone: (93) 3558'1182
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Art 21 - Fica autorizada a inclusão, na lei orçamentiíri4 de dotações a tirulo de auxilio frnanceiro a pessoas fisicas desde

que atenda as eügências contidas eÍn lei específica.

Art 22 - Compete à Secraaria Municipal de Administrativ4 Finanças e Planejamento - SEMAF coordenar, ern todos os

níveis, a elaboração da proposta orçamentária atÍavés de:
I. encaminhamento de estudos pÍeliminares;
II. análise, com representantes de todas as Unidades Orçamentiírias, das propostas iniciais; e

lll. elaboração da proposta final, acompanhada de exposição de motivos ao Prefeito Municipal, para encaminhamento

ao Poder Legislativo' 
sEÇÃo ,,

DTRETRTZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO FTSCAL

Art 23 - O Orçamento fiscal oompreenderá as dotaçõ€s destioadâs a atend€r às ações de todos os órgãos e entidades da
administÍação direta bem como fundos e firndações que atuam nestas fimçôes, e contaÍá, dentre outros, recursos
proYenientes:
I. tributos de sua competrência:
ll. transferênciasconstitucionais;
IIl- transferênciasvotuntfoias;
IV. smpÍéstiÍlos toÍnados por mtecipação da rocoita;
V. operações de oédito a cuÍto pÍazo; e
VI. outas origens.

Art 24 - A estimativa da receita própria do municipio obedecerá a:

II.
III
IV

poüticas murucipais ínplementadas na iirea fiscal, dentre elas, os mecanismos de arrecadação de fatores e índices
utilizados para câculo de impostos e de taxas municipais e pela modernização tributríria;
alterações da legislação fiscal e tributríria;
comportamento histórico das fontes das receitas e suas evolu@es, mantendo-se suas tendências atuais; e

fatores conjecturais e estrutuÍais que possan a úr inftuenciar na arrecadaçâo de cada fonte de receita.

Art 25 - O total das despesas do Poder Legislaúvo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os
gastos com inativos, não poderá ultrapassaÍ sete por c€nto, relativos ao somatório da rec€ita tributária e rías transferências
constitucionais, efetivamente realizadas no exercicio anterior, previstas no § 5o. do art. 153 e nos aÍ. 158 e 159, da

Constituição. (Emenda Constitucional n' 25).

Art.26 - A pÍopostâ orçamentária conterá reserva de contingênci4 constituída exclusivamente com recursos do
orçamento flscal, em montante equivalente a até lolo (um por cento) da receita corrorte liquida.

sf,ÇÃo IIr
DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art, 27 - O Orçarnento da seguridade social cornpreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde,

saneaÍnento, preüdàrcia e assistência social de todos os orgãos e entidades da administração diraa e indiret4 bem como

os fiudos que atuam nestas funções, e contafti dsntse oufoq com recuÍsos pÍovenientes de:

I. contribúções sociais previstas na Constituição, exc€to a prevista no aÍt.212, § 5', e as destinadas por lei à
despesas do orçamento fiscal;

II. contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que seni utilizada para despesas com encargos

preüdenciários do município;

Pnlúcio das Seringueiras, n' 15, l4la Americana, CEP: 68143-000, Reltem-PA. Fone: (93) 3558-1182
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Itr. demais receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, fundos e entidades que integram, exclusivamente, este

orçamento; e

IV. tansferências de convênios.

§ l'- A destinação de recursos para atender a despesas com ações e serviços públicos de saúde, educação e assistência

social obedecerá ao princípio da descentralir,ação.

§ 2'- Os recursos recebidos de fransferência de convênios serão empregados de acordo com o plano de aplicação

previamente estabelecido através de normas imposta pela concedente.

§ 3" - As contribuições dos segurados e patronal, recolhidas e pagas ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS serão definidas por lei específica.

Art 28 - A proposta orgamentária conterá a previsão de aumento dos beneficios da seguridade social de forma a

possibilitar o atendimento do disposto no inciso IV do art. 7o da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Os recursos necessários ao ate,ndimento do aumento do salário-mínimo caso as dotações consignadas

na Lei OrçamentariaLONà023 sejam insuficientes, serão objeto de crédito suplonentar a ser aberto no exercício de

2023.

CAPÍTULO Iv
Drspo§rÇÔns nrr,,lrrvAs À nÍu»a puBLrcA MUNICTPAL

Art 29 - A atualização monetária da üüda mobiliária refinanciada do município não poderá superar no exercício de
2023 a variação do Indice Geral de Preços de Mercado - IGPM da Fundação Getulio Vargas.

Art 30 - As despesas da díúda pública municipal serão incluídas, na lei e em seus anexos, separadamente das demais
despesas com o serviço da díüda e constarão de unidade orçamentária distinta da que conternple os encargos financeiros
do rnunicíPio' 

.APÍTUL, v
DrsPosrÇÔns nElarrvAs À »sspnsa Do MlnücÍpro co»r pf,ssoAl, E ENCÂRcos socrArs

Art 31 - O quadro geral de pessoal é composto pela totalidade dos cargos efetivos, comissionados e ternporiários, lotados
nos órgãos da Administração Direta e Indiret4 regidos pela legislação local vigente.

Art 32 - Os Poderes Executivo e Legislatívo terão como limites na elaboração de suas propostas orçamentárias, para
pessoal e encargos sociais, observado o art. 7l da Lei Complementar no l0l, de 2000, a despesa da folha de pagarnento
projetada pila o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreira e admissões
para preenchimento de cargos.

Parágrafo Único - Os valores correspondentes ao reajuste geral de pessoal referido no caput deste artigo constarão de
previsão orçamentária específic4 observado o limite do art. 7l daLei Complementar no. l0l, de 2000.

Arü 33 - Pma efeito de calculo dos limites de despesa total com pessoal, por Poder e por órgão, preüstos na Lei
Compleme,ntaÍ n o 101, de 2000, o Poder Executivo colocrá à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios,
conforme preüsto no § 2 o do art. 59 da citada Lei Complementar, até trinta dias do encerramento de cada bimestre.

Aú. 34 - A despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá excedsr a 600/o (sessenta por cento) do
valor da receita corrente líquida. (art. 19 Lei Complementar no l0l de 2000).

l0
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Parágrafo Único - A repartição dos limites globais deste artigo não poderá exceder os seguintes percentuais: (Art. 20,
III, a, b, da Lei Complementar l0l, de 2000)

I. 6 o/o (seis por cento) paÍa o Legislativo;
II. 54 o/o (cinqüenta e quaÍro poÍ cento) para o Executivo.

CAPiTTILO VI
DISPOSIÇÔES SOBRE ALTERÂÇÔES NA LI,GISLAÇÃO TRIBT]TÁRIA DO MUNICÍPIO

Art 35 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo, até o último mês do exercício financeiro atual,
Projeto de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributriria e de outras receitas municipais.

§ lo - Os Íecursos eventualmente auferidos da aplicação do disposto no "caput" deste artigo serão incorporados ao
oÍçamento do município.

§ 2o - Soão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperad4 ern
decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos.
§ 3' - Será apresentada programagilo especial de despesas condicionadas à 4rovação das respectivas alterações na
legislação.

CAPITULO \1I
DISPOSIÇÕES FTNAIS

Art, 36. As unidades responúveis pela execução dos créditos orçamenlários e adicionais aprovados processarão o
empeúo da despesq observados os limites fixados para cada categoria de programação e respectivos grupos de despes4
fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, especificando o elemento de despesa.

AÍ. 37. Para fins de acompanhaÍnento, controle e centralização, a Secretaria Municipal de Administrativa, Finanças e
Planejamento - SEMAF submeterá os prooessos referentes ao pagaÍnento de precatórios à apreciação da Procuradoria
Geral do Municipio - PGIr,Í, antes do atendimento da requisição judicial, observadas as nonnas e orientações a seÍem
baixadas por aquela unidade.

AÍ. 38 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadoÍes de despesas que viabilizem a execução de despesas
sem comprovada e suficiote disponibilidade de dotação orçamentária.

Perágrafo Único - A contabilirtade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçanentária e financeira, efetivamente
ocorridos, sern prejuízo das responsabilidades e proüdências derivadas da inobservância do caput deste artigo.

Art 39 - Os Poderes Executivo e Legislativo, deverão elaborar e publicar até trinta dias após a publicação da Lei
Orçamentária Anual - LOA,/2023, para o exercício financeiro de 2023, cronogÍ:rma anual de desembolso mensal, por
óÍgão, nos termos do at. 8'da Lei Complemurtar l0l/2000, de 05 de maio de 2000, com üstas ao cumprimento da meta
de resultado primário estabelecido nesta lei.

Aú. 40 - O Prefeito municipal podeÍá propoÍ modificações na tri Orçmentaria através de mensagem a Câmara
Municipal.

Art 4l - As propostas de modificação na t ei Orçamentriria-LON2O23, a qre se refere o artigo anterior, somênte serão
apresentadas de confonnidade com os §§ 3'e 4'do artigo 166 da Constituigão Federal.

Pdricio dns Seringueiros, n'15, Vila Ameicanq CEP: 68113-000, Beltena-PA.
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Art 42 - Se o Projeto de Lei Orçarnentríria não for sancionado pelo Prefeito Municipal até o término do corrente exercicio
financeiro, a programação dele constante poderá ser executada até o limite de l/12 (m doze avos) do total de cada
dotâção paÍa atender despesas inadiáveis em cada mês.

Art 43 - Os Poderes Executivo e Legislativo utilizaram paÍa abertura de crédito adicional e suplementar até 5O o/o

(cinquenta por cento) do orçamento municipal, desde que haja fontes de recursos disponiveis, de acordo com o que
preceitua o Artigo 43, § l" da Lei Federal 4.320164, para corrigir distorções de previsão do orçanento.

Panigrafo Único: O Poder Executivo poderá rernanejar dotações oÍçameÍltáÍias dentro das ações por fonte de recursos,
através de ato competente pam tal procedimento.

Art 44 - O Poder Executivo, atraves da Secretaria Municipal de Administrativ4 Finanças e Planejamento - SEMAF,
atenderá as solicita@es encaminhadas pelo Presidente da Câmara, sobre informações e dados quantitativos que
evidencion a ação e os objetivos do governo.

Aú. 45 - A Secretaria Municipal de Administrativ4 Finanças e Planejamento - SEMAF, no pÍ.vo de trinta dias após a
publicação da Lei Orçamentr{,ria - LON2023 dílrúgará por Unidade Orçamenftíria de cads órgâo, fundo e entidades que
integram os orçamentos {iscal e da seguridade social, o quadro de detalhaÍnento da despesa, especificando, paÍa cada
categoria de prograrnação, no seu menor nível, os el€mentos de desp€sas e respectivos desdobramentos.

Art. 46 - O Projeto de Lei Orgamentránia seÊi apres€ntado com a forma e o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-
se, no que couberern, os demais dis?osiúvos legais.

A,rt, 47 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gâbinete do Prefeito Municipal de Belterra, em l0 de junho de 2022,

JOCICL CA TRO MACÊDO
Prcfsito Mmicipal

\
AIT,IARILDO nondíus Dos sANTos

Secretririo Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Decreto0212021

Publicado no Portal da Transparência do Município e disponibilizado para publicação no Diiirio
Oficial dos Municípios do Estado do Pará -FAMEP, ao décimo dia do mês de maio do ano de
dois mil e vinte e dois.
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ANEXO DE METAS FISCAI§
X - PROJETOS E ATTWDADES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Câmara Municipal de Belterra
Projeto/Atividade:

r Manutenção das atiüdades da Cânara Municipal de Belterra
. Pessoal e encargos da Câmara Municipal de Belterra
. Encargos com publicidade da Câmara Mtrnicipal de Belterra

Secretaria Municipal de Administraçâo, Finanças e Planejamenúo - SEMAF
Projeto/Atividade:

r Manutenção das atividades da SEMAF
r Manutenção do gabinete do prefeito
r Manutenção das atividades da COPLAN
. Encargos com inativos e pensionistas
. Encargos compublicidade do governo
r Manutenção de comissões e conselhos municipais
r Manutenção e modenrização do sistema de arrecadação própria

' Capacitaçâo de recursos humanos
. Encargos da díüda previdenciária e social - INSS/IGPREV/PASEP/IASEP
. Encargos da divida com instituigões financeiras
. Cumprimentodesentençasjudiciais
. Contribuição à formação do PASEP
. Apoio e Incentivo as manifestações culturais
. Implernentação de atiüdades desportivas e de lazer

. Desapropriação e aqúsição de imóveis

. Reserva de conting&rcia

Secretaria Municipal de Fducação, Cultura e Desporto - SEMEI)
Projeto/Atividade:

. Manutenção das atividades de ensino frrndamental

. Manutenção das atividades da educação infantil creche

. Manutenção das atividades da educação infantil pré-escolar
r Manutenção de conselhos municípais vinculados à educação

. Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a educação

. Capacitação de pessoal docente da educação brásica

. Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE

. Prograrna Estadual de Transporte Escolar - PETE

. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
r Manutenção e desenvolvimento da educação básica-QSE

' Manutençâo do Programa de Alimentação Escolar- PNAE Creche
r Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Pre

r Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF
I Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEI
r Manutenção do Prograrna de Alimentação Escolar - PNAE EJA

bcte[apa fg,f ho t nr ai l . c o m
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r Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEM
r Manutenção e desenvolvirnento de outros progÍamas do FNDE
r Construçâo, ampliação e reforma de unidades de educação infantil
r Construção, ampliação e reforma de unidades do ensino fundamental
. Aqúsição de mobiliário, veículos e eqúparnentos para unidades de educação infantil
. Aquisição de mobiliiário, veícúos e eqúpamentos para unidades do ensino fundamental

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura - SEMOVI
Projeto/Atividade:

Manutenção das atividades da SEMOVI
Abastecimento de agua na zona urbana

Manutenção do sistema de iluminação pública

Manutenção do sistema de coleta e destino do lixo
Implantação de prograrnas de saneamento urbano
Urbanização de bairros da sede do município e distritos
Manutenção das atividades do DEMUTRAN
Construção, ampliação e reforma do patrimônio público municipal

Aquisição e manutenção de máquinas, veículos e equipamentos

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI
Projeto/Atividade:

' Manutenção das atividades da SEMAGRI
r Abastecimento de água na zona rural
. Manutenção de mercados, feiras e centros de abastecimento
r Cooperação, assistência tecnica e extensão rural
. Apoio as comunidades e associações rurais
. Manutenção de tiüdades de infraestuturarural
. Aquisição e manutenção de e equipame,ntos agrícolas

Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT
Projeto/Atiüdade:

. Manutenção das atividades da SEMAT
r Impleinentação de ações de infraestrutura turística

' Implementação e manutenção do programa de incentivo ao turismo

tr'undo Municipal de Meio Ambiente - FMAA
Projeto/Atiúdade:

r Manutenção das atividades do FMMA
r Recomposição e conseryação de áreas degradadas
. Manutenção de ações de fiscatização ambiental
. Impleurentação e manutenção do programa de educação ambiental

Fundo Municipal de §aúde - FI}ÍS
Projeto/Atividade:

. Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a saúde

. Capacitação de recrusos humanos em saúde

I
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. Marutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS

. Manutenção dâs âtividades do FMS

. Manuteação rlqc Unidades Básicas de Saude - UBS

. Manutenção da Estatégia Saúde da Farnília - ESF

. M«rutenção da Estratégia Agente Comunitário de Saúde - EACS

. ManutenÉo do Programa Saúde Bucal - ESB

. ConstruÉo, ampliação e reforma de unidades de atenÉo básica
I AquisigÍlo de mobiliario, veiculos e equiparnentos para unidades de atenÉo basica
. Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiantal ern saúde
. Manutençâo da ügilância sanittária
. Manutenção do Programa Fannácia Básica - PFB
. Manutenção do Hospital Municipal de Belterra - HMB
. MarutençÍlo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

' Manutenção do Tratameato FoÍa do Domicíüo - TFD
. Construção, ampliação e reforma de unidades de média e alta complexidade
. Aquisição de mobiliário, veícúos e equipamentos para unidades de media e âltâ complexidade

Fundo Municipel de Assfutêrcia Socisl - FMÂS
Projeto/Atiúdade:

. Manutenção Ílas atiúdades do FMAS

. Maoutenção do conselho tutelar

. Cryacitação de recursos humanos err assistência social

. Mmutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

. Manutengão do Cenúo de Referência de Assistência Social - CRAS

. Manutenção do progftma bolsa faníüa - IGD
, Manutenção de outos pÍogamas de proteção social básica
. Assistência e promoçil,o social
. ProgÍama de geraçâo de trúalho e renda
. Consruçilo, ampliação e reforma de unidades de proteção social
. Aqúsição de mobilirírio, veículos e eqúpanentos de protoção social

Furdo Municipal dos üreitos de Criança e do Adolcscente - FMDCA
Projao/Atividade:

. Manutenção das atiüdades do FMDCA

. ImpleÍnentação de projetos de incentivo a criança e adolescente

. PrograÍna de combate ao abuso e exploraçâo sexual de crianças e adolescentes

Fundo de MarutenÉo e Desenvolvinento da Educaçâo Básice - FUNDEB
Projeto/Atiüdade:

. Manutengão e desenvolvimento da educaçâo infantil Pre-escolar - FUNDEB

. Manutenção e desenvolvimento da educação infantil Creche - FUNDEB

. Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental - FUNDEB

. Remuneração de pessoal docente do ensino fundamental - FUNDEB

. Remuneração de pessoal docente da educação infantil pré-escolar - FUNDEB

. Remuneração de pessoal docente da educagão infattil creche - FUNDEB

belte ml !A4,*»
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r Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB
' Construção, ampliação e reforma de unidades do ensino fundamental - FUNDEB
. Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil - FUNDEB

' Aquisição de rnobiliário e equipanentos paÍa unidades de educação infantil - FUNDEB

' Aquisição de mobilirário e equiparnentos para unidades do ensino fundamental - FLTNDEB

belterrapa@hotmail.com / gabinet@beltena.pa.gov.br
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LE DÉ DIREÍRIZEg ORçAXE}'TARÁS

ANEXO DE METAS FECAIS
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R.ti!lr! Pti.ôári.§ Co.rôniàÊ a7 50a0t2 52 45 099.r0.00 33 63 72,06 t3 278 426 3A 6E.574.233,93 48 93 102,08 76 942.347 .65 72.145.334,17 50,25 102 34

lmoô6lo! Í!16 . contnbu Çó.ú do Mslhoú 1 
'03 

036 50 ! 649.430.02 120 258 1 7A3 18A33 1.673.3S3 53 1 2.49 t.aT|.59t ,f1 1761513.97 1,23 250

232.358 50 225 0.L 55 016 035 24t.976.4X 228 314 08 o 16 0.34 256 t15,24 2110 337,04 01, 034

Tnmh.àic'r6 Coíonte6 45 0r1 070 52 43 652 368.5n 3185 6a 23 70 625.1312t 66.091.275,76 15 96.38 74.156394.14 69.571624,11 48 43 98 63

OiíÉs R.c.itÉ Pnnáíd Cor6nL. 591 547 @ 572 926,33 042 0.90 621 t2435 531.250 56 0 0,3? 652130.57 611859,06 0,43 0€7

R6Ls PrirÉÉs r,. c8p tal 2813.016,95 205 3 04r.652.00 2 353 BA5 46 2,01 4,25 3.202.145 10 300.4170,28 2,09 126

67 037 ti13 50 64.92f .470.t0 4f.3t 101,48 70 3at.494.18 s8,06 44,26 9a 30

O.sess PnftánB í ll I 87.002,017 Ír0 64.693 895,40 101 43 703§3.094.35 65 A33 606 §4 46,97 98,01 73 Afq,74g 07 69 303 339 24 9a 25

O*r.E PnnúEr CoÍEnl.. 6? 355 032 60 60 3S3159.90 65.4fa.731,48 612?057!.16 43,?1 s1,21 6A.7&.421,m 4t,80 9144

Pdlo.l . EG.EE gocLh 33,103.342,50 37109.363,20 2f,14 5a 14 40 328.759.63 37 739 303.r5 26,93 56,13 39 72? r76.66 27,65 56 32

Orrr. düFaa Cd.nt . 23 947.59510 23 rS3 796.71 16.92 36,25 25.111.974.& 23 530 76ir,42 16,7S 35 03 26 102 223 60 2a /69 337.93 17,21 3512

O.lp..x ftlnúlc ú C.rltd 4.500.735,50 3,28 7,03 4.679 359;7 1 .123,14 3,26 600 5.123.327,8rt 3.35 68r

Pr0ryÍtnlo ô RBt6. P.a|d d! 0@p6r. Pr@rL.
R..Lllldo P.inlrb íllll " ( l - ll I (1rr.044,00) (117.?33.90) (0,00) (0.181 t127.0S6 ml (116,037,11) (o,o8l (0,r0) o33.451,01) (125.20O.3r) (0,r8)

Jllor. EEIE . v.d..iB MoE6.ia. Aliws (lV) 1 100.000 00 1.065.375 30 0 78 1.67 1155.000.00 i 040 353 45 L61 1.2r2 750 00 1 137 770,90 o.7g í61

J!6. ÊnciÉi. v6riícó@ [ilonê!ár& Pâssrv6 Ív) 550.000.00 532.687 65 0 39 0,33 577 500,00 540425.73 0,39 060 606 375 00 §68.685,45 0,31

R.§úbrro lbÍind (vt) ! + 0v - v» 428.958 00 415 453,75 0,30 0,65 450.1lo3 80 421439,61 0,30 063 472.923,99 443.685,14 0,31 063

Olvld. Püih. Cdsoldad.

OlvU. Consdú.(h LhudB

R!.d.! Êftó.c.rlvrdá6 dê PPP (v) 0,00 0,00 000

OcaD.s Príód* odsd6 Dd PPP (V) 0,00 0.00 000

ln'Dâ.ro dr Ê.!o rrú PPP Ívl) = llv-v) 0,00 0,00 000

FBb /R.lâ$dos dr LRF

&l**



MUNICIPIO DE BELTERRA
LEI DE DIREÍRIZES ORÇA'ÚE]{TÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCÀ§
[ - AVALnçÃO DO CUMPRTMENTO DAS METAS FTSCATS DO EXERCICTO ANTERTOR

2023

AMF - Dêmonskativo 2 LRF, art 4" inciso I R$1 00

e4rr,'h

Variação
ESPECTFTCAÇÃO

Metas Prevlstas em
2021

%?tB Metas Realizadas
em 2021

% PIB
Valor (c)=(b-a) % (clalx'lo0

Receita Total 58.707.350,89 44,45 105,7 4 58.032.447,OO 43,94 101 ,20 (674.903,89) (1,15)

104,30 44.24 101,90Receitas Primárias (l) 57.906.206,00 43,84 58.435.147,63 528.941,63 0,91

Despesa Total 58.032.447,00 43,94 104,52 54.628.806,26 41 ,36 95,26 (3.403.640,74) (s,87 )

Despesas Primárias (ll) 58.002.432,00 43,92 104.47 54.628.806,26 41 ,36 95,26 (3 .373 .625 ,7 4\ (5,82)

Resultado Primário ( | - ll ) (96.226,00) (0,07) (0,17) 3.806.341,37 2,88 6,64 3.902.567,37 (4.055,63)

3.806.341,37 2,88 6,64 (4.055,63)Resultado Nominal (96.226,00) (0,07) (0,17) 3.902.567,37
DÍvida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
Foôte: / Relalórios da LRF

% RCL % RCL



MUNICIPIO DE BELTERRA
LEI OE DIRETRIZES ORçAMENTÁRIA§

ANEXO DE METAS FISCÀE
III. METAS FISCAIS ATUAIS COTIPARADA§ COM A§ FDGDAS NO TRÊS EXERCICIOS ANTERIORES

2023

AMF - OomonslÍàtivo 3 LRF iôciso ll 00

VALORES A PREçO8 CORRENÍES

20a3 % 2024 2025
EaPECIFICAÇÁO

2020 2021 2022

5,0048.098.665,85 58.032.447,00 20,65 60.934.285,00 5,00 86.881.903,00 9,76 70.225.S98,í5 5,00 73.737.298,06

73.737.298 06 5,00Rêcôitâ6PÍimáriâs(l) 48.051.821 ,42 58.435.147,63 21,61 60.801.730,00 4.05 66.881.S03.00 10.00 70.225.99A.15 5,00

60.943.285,00 11,56 67.037.61s,50 10,00 70.389.494.18 5,00 73.908.968,88 5,00De6pÊsa Íotel 43.518.938,6'l 54.628.806,26 10,32

11,50 67 _iO2.947 00 10,00 m.353.094.35 5,00 73 .A70.74e .O7 5,00Dêôp66â6 Primárla§ ( ll ) 50.595.564.75 54.628.806.26 7.97 60.911.770.00

5,00R6suhedo P márlo Ílll) = Í l- ll ) (2.543 .743,33\ 3.806.341.37 i.249,64\ (1í0.040,00) (102,89) (121.044,00) 10.00 (127 .096 ,2O\ 5,00 (133.451,01)

10.00 450.403.80 5,00 472-923 99 5,00Râ!Lrltâdo ÀkJminál (2.543.743.33) 3.806.341.37 (249.64) 389.960,00 (89.75) 428.956.00

DÍvl& PúbllEa Consolidâdâ

Dlvldâ Conlolidadâ Llquida

VALORES A PREçOS CONSTANTES
ESPÊCrFrCAçÃO

2020 % 2023 2021 2025

Receilá Tolôl 46.018.624,04 52.72A.O09 ,27 5A,894.757,24 790 64.7?6.66í.50 13,85 65.717.759,83 1,45 69.178.438_93 5,27

15.49 6,S3 64.776.661.50 14 10 65.717_759.83 145 6g_17a.438 93Rêcrila6Pímáiâ6(l) 45.573.805 .42 53.093 901 17 56.770.989,73

De6pesas Totâl 47.377.478,66 49.835.477,25 4,77 56.903.160,60 14 64 a4 .927 .470,70 14,10 65.870.760,04 1,45 63.339.496 09 5,27

69.303.639.24 5,2?Oe8pesâs Primá âê ( ll) 48.407 .543 ,77 49.635.477.25 2.54 56.873.734.83 14,5ô 64.893.895.40 14,10 65.836.696,94 1,45

('117.233,S0) 14,10 (118.S37,11) 1,45 (12s.200,31) 5,27Re6ultâdo Primário (lll) = { l- ll ) (2.433.738.36) 3.45A.423,92 1242,1oJ (r02.745.10) (102,S7)

t242,10\ 364.108,31 (89,47) 415.453.75 14,10 4214A9_61 145 443_685 14 5,27Rêsultàdo flôminâl (2.433.738,36) 3.45E .423,92

Divida Pública Consolidadâ

OÍvids Consolidada Líquida

Fonta:/ Relatórios de LRF

I I-I-I

V
^rb

1

2021 2022

14,58



AMF - Demonslrativo 4 LRF art 40 inciso lll R$ 1,00
2020 % 2019PATRIMÔNIO LIOUIDO 2021

Patrimônio/Capital 7.995.669.05 42,23 5.772.179.85 61,81 3.189.876,81 39,20

Reservas 10.939.928.82 57,77 3.567.059,41 38,19 4.947.232,57 60,80

Resultado Acumulado

TOTAL 18.935.597,87 100,00 9.339.239,26 100,00 8.137.109,38 't00,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍAUIDO 202'.i % 2019

Reservas

Rêsultado Acumulado
TOTAL
Fohte: / Rolatórios da LRF

la4dn^

muurcípto DE BELTERRA
LEt DE DTRETR|ZES oRçAMENTÁR|AS

ANEXO DE METAS FISCAIS

tv - EvoLuçÃo Do pATRtMôNto LloutDo
2023

V

%

2020
Patrimônio



MUNTCÍPIO DE BELTERRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO . RISCOS FISCAIS

2023
ARF LRF ai 40 R$1 00

PASSIVOS CONTINGEI{TES PROVIDÊNCIAS

DescÍicão Valor Descricão Valor
Demandâs Judiciais
Dívidâs êm Processo de
Reconhecimento
Avais e Garantias Concedidãs
Assunção de Passivos
Assistências Diversas
Outros Passivos Contingentes

SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS
Dêâcrição Valor DescÍlção Valor
Frustraçâo de Arrêcadaçáo
RestiluiÇão de Tributos a Maior
Discrepância de Projeções
Outros Riscos Fiscais

SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Fonte:

Itfi*;»
V



AMF - Demonshativo 5

MUNICíPIO DE BELTERRA
LEI DE DIRETRIZES ORçAMEI{TÁRAS

ANEXO OE METAS FISCAIS

v - oRTGEM E APL|CAçÀO DOS RECURSOS OBTTDOS COM A ALIENAçÃO DE ATIVOS

2023

LRF, art 40, lnciso lll R$ 1.00
RECÉITAS

REALIZADAS
2021 2020 20í 9

272.203,?6 46.844,43RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (D

AlienaÉo de Bêns Móveis

Alienâção de Bens lmóveis

Alienação de Bens lntanoíveis
Rendimentos de Aplicacões Financeiras 272.203,26 46.844,43

DESPESAS
EXECUTADAS

2021 2020 2019

APLTCAçÃO DOS RECURSOS DA ALTENAÇÃO DE AT|VOS ([) 272,203,26 46.844,43

272.203,26 46.844,43

272.203,26 46.844,43

lnversóes Financeiras

Amortizaçáo/Refinanciamento da Dívida

DESPESAS DECORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Reqime Geral de Previdência Social
Regime Próprio de Previdância dos Servidores

2019SALDO FINANCEIRO

VALOR (lll)
Fontoi / Rêletórios dâ LRF

DESPESAS DE CAPITAL
lnvestimentos

2021 2020
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UNICIPlo DE BELÍERRA
TEI OE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIÂS

AIIEXO DE METASfISCAIS
PROJEÇAO ATUARIAL DO RPPS

2023

Sáldo Flnáncê|rc do Ercrcíclo
EXERCíCtO

(t) (b) (c)=('-b) Ídl. (d Ei.r.íclo.ít rlor I i c

2021

2422 000 000
2A?3 0,00 0.00
2424 0,00 0.00
2425 0.00 000
2426 om 0.00

2427 0.00 0.00

2028 000 000
2029 0.00 000
2030 0.00 0.00
2031 000 000
2432 0.0! 0.00
2033 0.00 0.00
2A34 0,00 0.00
2035 0,m 000
2036 0,00 0,00

2037 0.00 0.00
2038 000 0.00

2039 0.00 000
2040 0,m 0,00

2411 0.00 0.00
2412 0,00 000
20,13 0,00 0.00

2441 0,00 0,00
20:Í5 0.00 0 00
2446 0,00 000
2A47 000 000

0,00 c,00
2049 0.m 000
2050 0,00 0,00
2051 000 0.00
2A52 0,00 0,00
2053 0.00 000
2454 0,00 000
2055 000 000
2056 0.00 000

0.00 0.00
2058 0,00 0,00
205S 0.00 0.00
2060 000 000
2061 0,00 0.00
2062 0_00 000
2063 0.00 0.00
2C64 0.00 000
2065 0.00 0.00
2066 000 0.00
2067 0.00 000
2068 00{] 0,00
206S 0.00 0.00
2070 0.00 000
2071 000 0.00

0.00 000
20TX 000 0,00
2A74 0.00 0,00
2475 0ô0 000
2AT6 0,0{l 000
2Q77 00n 000
207A 0.@ 0.00
2079 000 0,00
2080 0,00 0.00
?041 0.m 0,00

0,00 000
2083 0,m 000
20ô.1 000 0,00
208S 0,00 0.00
2086 0,m 000
2081 000 000
2088 0.00 0.00

?089 0m 0.00
2090 0,00 0.00
2091 0,00 ô00
2492 000 0,00
2093 0,00 0.00
209a 0.00 0,00
20s5 --"-- o.oo ô00
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MUNIC|PIO DE BELTERRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
VII - ESTIMATIVA E GOMPENSAçÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2023

AMF - Demonstrativo 7 LRF art 40 120 tnctso R$1 00
RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA coMPENSAçÂO

TRIBUTO MODALIDADE
SETORES /

PROGRAMA /
BENEFICIÁRIO 2023 2024 2025

TOTAL 0,00 0,00 0,00

I-

I

-

-

-

Fonte:

I

lZt +r*^



MUNIC|PIO OE BELTERRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FI§CAIS
VIII . TUARGEIII DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRNS DE CARÁTER CONTINUADO

2023

AMF - Demonstrativo 8 LRF art 40 inciso V R$ milhares

)&-'\ril,

EVENTO VALOR PREVISTO 2023
Aumento Permanente da Receita 5.683.578,00
( - ) Transferências Constitucionais 2.773.482,50
( - ) TransÍerências ao FUNDEB 1.259.372,50

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( | ) 1.650,723,00

Redução Permanente de Despesa ( ll ) 50.000,00
Margem Bruta ( lll ) = ( l+ ll ) 1.700.723,00

Saldo Utilizado dâ Margem Bruta ( lV ) 0,00

Novas DOCC 0,00

Novas DOCC geradas por PPP 0,00

Margem LÍqurda de Expansão de DOCC (V) = ( lll - lV ) 1.700.723,00

Fonte:

§



PREFEITURA MUNICIPIO DE BELTERRA

ANO 2020 ANO 2021 ANO 2022 ANO 2023 ANO 2024 aNo 2025
% VALOR CORRENTE 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00%

ANO 2020 ANO 2021 ANO 2022 ANO 2023 ANO 2024 ANO 2025
INDICE INFLACIONARIO % 4,52 10,06 7,10 3,25 6,86 6,59
VALOR CONSTANTE 1,05 't,í0 1,07 't,03 1,07 1 ,07

ANO DE REFER NCIA IfieÍ,a

PROJEçÃO PIB (Estadual)

INSTITUTO DE PESQUISA

2 -Valor constantê:
2.'l - Para se calcular o valor constiante, utilizou-se um índice inflacionário com base no Índice Nacional de
Preço ao Consumidor Amplo - IPCA. A inflação informada para os anos 2022, 2023,2024 e 2025 Íoi
publicada no relatório Focus do Banco Central.
2.2- Para se calcular de imediato o valor constante, transformamos os percentuais acima em índices, os
quais foram calculados d6 acordo com as fórmulas demonstradas na 124 EdiÉo do Manual de
Demonstrativos Fiscais (Portarias STN: no 92412021 e n' 1.13012021 )

3. PROJEçÀO DO PrB (ESTADUAL):
3.1 - A projeção do PIB estadual deve tomar por base dados oficiais de cada Esüado.

OBS: Os campos na cor azul devem ser preenchidos, os demais são calculados, e qualquer dúvida sobre

ANO 202r ANO 2022 ANO 2023 ANO 2025
1,75% 2,OO% 2,25% 2,50%

Ri 132.077.469,0s R$ 134.388.824,76 R$ 137.07ô.601,25 R$ 140.160.824,78 RS 't43.664.845,lo

lLt,l^a,

METoDoLOGIA DE cÁLCULo - Exemplos:

1 - oloYalot Corrente:
1.1 - O percentual projetado para o valor corrente tem por base o crescimento da receita municipal em
cada Município.

ANO 2024

V


