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ATA de nº 30 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 05 dias do mês de novembro de 2019, às 09h40min responderam presentes os seguintes 

vereadores: o Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º secretário vereador 

Luís André Gomes Salvador, 2°secretário vereador José Roberto da Silva Angelim, Carlos Augusto 

da Silva Angelim, Edvaldo José Barbosa Gomes, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa 

Monteiro, Alam Patrick Barros, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor 

vereador Edmilson Barbosa Monteiro para ler um trecho da bíblia e após o presidente colocou a 

palavra à disposição aos Srs. Vereadores e vereadoras pelo tempo de Cinco min para passarem 

à mesa seus respectivos trabalhos. 

Não a trabalhos. 

O presidente passou para o grande expediente pediu ao 1° secretário para fazer a leitura da 

matéria.  

Não há matéria. 

O Presidente passou para primeira parte da ordem do dia e colocou a palavra à disposição aos 

vereadores e vereadoras pelo tempo máximo de 5 min para fazerem a defesa de seus 

respectivos requerimentos. 

Não a trabalhos. 

Continuando com a primeira parte da ordem do dia, coloco em discursão a matéria em pauta. 

Não houve discussão da matéria. 

O PRESIDENTE COLOCOU EM VOTAÇÃO OS DOCUMENTOS LIDOS A SEGUIR. 
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Projeto de lei nº047/2019, Salvaterra 26 de agosto de 2019, o prefeito municipal de Salvaterra: 

faço saber que a câmara municipal de Salvaterra, Estado do Pará, aprovou sancionou a 

seguinte Lei. 

Art. 1º. O orçamento anual do município de Salvaterra, estado do Pará, para o exercício financeiro de 

2020, discriminado nos anexos desta lei, constituídos pelo orçamentado fiscal e de seguridade social, 

estima a receita em R$62.589.588,61 (sessenta e dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil 

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) e fixa a despesa em igual valor 

(APROVADO) 

 Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, transferências 

intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma de legislação vigente, 

obedecendo a seguinte classificação geral: 

1- Orçamento fiscal e da seguridade social: R$62.589.588,61 

1.1- Receitas correntes: R$66.624.567,79 

Impostos, taxas e contribuições de melhorias: R$2.429.756,00 

Receita de contribuições: R$118.810,00 

Receita patrimonial: R$300.705,90 

Receita de serviços: R$75.244,71 

Transferências correntes: R$63.670.051,18 

Outras receitas correntes: R$30.000,00 

1.2- Deduções da Receita: R$6.711.500,00 

Deduções receita corrente p/ formação do FUNDEB: R$6.711.500,00 

1.3- Receita de Capital: R$2.676.520,82 

Transferências de Capital (APROVADO) 

Art.3º. o orçamento fiscal e de seguridade social discriminam a despesa, com relação a natureza no 

mínimo por categoria econômica, grupo de despesa até a modalidade de aplicação de acordo com o 
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que dispõe o Art.6º da portaria interministerial nº1633, de 04 de maio de 2001, do ministério da 

fazenda. (APROVADO) 

Art.4º. A despesa fixada a conta dos orçamentos fiscal e da seguridade social será realizada 

conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta lei, de acordo com os seguintes 

desdobramentos:  

1- Despesas por Funções  

Orçamento fiscal: R$49.736.199,79 

01- Legislativo: R$2.102.782,00 

04- Administrativa: R$5.435.377,61 

12- Educação: R$27.878.523,18 

13- Cultura: R$867.481,00 

15- Urbanismo: R$8.549.769,00 

17- Saneamento: R$677.378,00 

20- Agricultura: R$992.217,00 

25- Energia: R$171.544,00 

27- Desporto e Lazer: R$161.516,00 

28- Encargos especiais: R$2.401.003,00 

29- Reserva de contingência: R$498.609,00 

2- Orçamento da seguridade social: R$12.853.388,82 

08- Assistência social: R$3.377.628,00 

10- Saúde: R$9.077.760,82 (APROVADO) 

II- Despesas por Órgãos 

Poder legislativo: R$2.102.782,00 

Câmara municipal: R$ 2.102.782,00 

Poder Executivo: R$60.486.806,61 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

RUA CEARENSE, S/N, CENTRO, SALVATERRA-PARÁ. 

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 4 

Gabinete do prefeito: R$892.516,61 

Secretaria municipal de administração e finanças: R$5.614.299,00 

Secretaria municipal de cultura, desporto e turismo: R$1.088.630,00 

Fundo municipal de Saúde: R$9.133.820,82 

Secretaria municipal de obras, transporte e urbanismo: R$9.407.703,00 

Secretaria municipal de agricultura: R$1.179.832,00 

Secretaria municipal de meio ambiente: R$957.610,00 

 Fundo municipal de assistência social: R$3.802.988,00 

Fundo municipal de educação: R$6.111.253,18 

Fundo municipal direito da criança e adolescente: R$32.275,00 

FUNDEB: R$21.767.270,00 

Reserva de contingência: R$498.609,00 (APROVADO) 

III- Despesas por categoria econômica: R$62.589.588,61 

1- Despesas correntes: R$59.913.067,79 

Pessoal e encargos sociais: R$27.592.183,00 

Outras despesas correntes: R$27.040.365,20 

Superávit do orçamento corrente: R$5.280.519,59 

2- Despesas de capital: R$7.957.040,41 

Investimentos: R$6.320.175,41 

Inversões financeiras:190.000,00 

Amortização da dívida: R$948.256,00 
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Superávit: R$498.609,00 

3- Reserva de contingencia (APROVADO) 

Art.5º. a presente lei autoriza abertura de créditos adicionais suplementares, nas seguintes 

condições: 

I- Ao poder Executivo: até o limite correspondente a 50%(cinquenta por cento) de sua 

despesa fixada nesta lei, através de decreto, utilizando como fonte os recursos 

definidos no §1º, art.43, da lei federal nº4.320/64. 

II- Ao poder legislativo: até o limite de 50%(cinquenta por cento) da sua despesa fixada 

nesta lei através de Ato próprio de sua mesa diretoria, utilizando como fonte os 

recursos definidos no §1º do art.43 da lei federal nº4.320/64 (APROVADO) 

Art.6º. ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir 

insuficiência ou inexistência de dotação, nas atividades ou projetos de uma mesma unidade 

Administrativa, mediante Ato administrativo do chefe do poder ou órgão ao qual a mesma 

se referir, conforme prescrito no §1º do artigo 18 da lei de diretrizes orçamentarias. 

(ARPVOADO) 

Art.7º. na hipótese de necessidade de devolução de saldo de convênios, ficam autorizadas as 

criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.20.96 ou 44.20.93.96, 

dentro dos projetos/atividades relativos ao objeto dos respectivos convênios, no montante 

estritamente necessário para devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a 

anulação do saldo da dotação do referido convenio. (APROVADO) 

Art.8º. esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogados as disposições e 

contrário. (APROVADO) 

Aprovada Lei orçamentaria para exercício financeiro de 2020. 
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Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: não havendo vereador e vereadora a se 

pronunciar dá por encerrada está sessão, um bom dia a todos e muito obrigado. 

 

 

Salvaterra (PA), 12 de novembro de 2019. 

                                                __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                     


