
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 

Oficio n° 065/2022 SEMAD 

Salinópolis/PA, 11 de outubro de 2022. 

Ao Sr. 

ERON TEIXEIRA 
Presidente da Câmara 

Senhor Presidente, 

Honrado em cumprimentá-lo, com a finalidade de encaminharmos o Projeto de Lei 

Municipal n° 013/2022- Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023 (LOA), que dispoe 

sobre "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Munícipio de Salinópolis, para o Exercício 

financeiro 2023", para apreciação e votação do Legislativo Municipal. 

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de consideraçãoe estima. 

Atenciosamente, 

CYNTHE CAROL*NE GOMES DE SENA 
SECRETÅRIA MUNTCIPAL DE ABMINISTRAÇÃO 

PROTOCOO 

e11/l AUn. 

14 1227A 1zË 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS 
GABINETE DO PREFEITO 

O2 Excelentíssimo Senhor 

P'residente da Câmara de Vereadores de Salinópolis 

Excelentissimos Senhores(a) Vereadores (a) 

Iemos a honra de passar as mãos de Vossas Excelências o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual do Municipio de Salinópolis para o ano de 2023, com seus respectivos 

anexos. para que possa ser devidamente apreciada e votada pelos Membros dessa Egrégia 

Casa Legislativa. 

Referido Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) foi elaborado em consonancia 

com o disposto no Art. 165, § 5° da Constituição Federal de 1988 e estrita observância dos 

dispositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). tornando-se. 

juntamente com o Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentáias (LDO). 

importante, abrangente e transparente documento sobre o planejamento público deste 

municipio. 

No Projeto de Lei Orçamentária para o terceiro ano do mandato, tivemos que 

solidificar os processos à adequação das Receitas e Despesas a uma realidade presente no 

sentido mantemos todas as ações necessárias e importantíssimas para o desenvolvimento do 

nosso município, permanecendo as que terão continuidade no próximo ano, buscando a 

captação de recursos para o implemento de melhorias nas áreas da saúde. educação. 

infraestrutura, turismo, saneamento básico e gestão pública. 

Além disso, em conformidade com a previsão contida no orçamento federal e 

estadual para o próximo exercício, buscar-se-ão recursos para que haja continuidade de 

repasses, de recursos disponiveis para novos investimentos e com a garantia de continuidade 

e projetos já em andamento. 

Na busca do desenvolvimento econômico e social do municipio, alem da 

imprescindível participação dos diferentes setores da sociedade civil organizada, temos tido 

o valioso apoio por parte desse .egislativo Municipal, que está sempre sintonizado com os 

anscios da população. I:speramos que esse apoio e essa sintonia continue n0 proximo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS 

GABINETE DO PREFEITO 

Exercicio, para que todos unidos, Poder Público e população, possamos alcançar relevantes 

realizações que contribuam para construir aquela Salinópolis que todos desejamos. 

STA ADO Do, 
Salinópolis(PA), 07 de outubro de 2022. 

O DO 

03 
vE SALINOPOLIS 

CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO 

Prefeito Municipal de Salinópolis 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS 
GABINETE DO PREFEITO aNO DGe 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 013/2022 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE DE 

SALINÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO 2023. 

O Prefeito Municipal de Salinópolis, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal de 

Salinópolis aprovou e ele faz sancionar a seguinte Lei: 

DISPOSIÇçÕES COMUNS 

Art.1° Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Salinópolis para o 

exercicio financeiro de 2023, compreendendo: 

I Orçamento Fiseal, referente aos Poderes do Município, incluindo os órgãos da 

administração direta, indireta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal. 

Il - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, 

indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que 

desenvolvanm ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

CAPÍTULOI 

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCLAL 

Art.2" O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercicio de 2023, estima a Receita 

em R$ 174.850.461,78 (Cento e setenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, 

quatrocentos e sessenta e um reais e setentae oito centavos) e fixa a Despesa em igual valor. 

Art.3 O Orçamento Fiscal para o exercício de 2023, estima a Receita em 131.528.499,16 

(Cento e trinta e um milhöes, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e nove 

reais e dezesseis centavos), e fixa a Despesa em igual valor. 
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Art.4° O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício de 2023, estima a Receita em 

K RS 43.321.962.62 (Quarenta e três milhões, trezentos e vinte e um mil, novecentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), e fixa a Despesa em igual valor. 

Art.5° O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos 

Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte 

classificação geral. 

1. RECEITAS 
1.1. RECEITAS CORRENTES 

33.772.195,25 
5.600.000,00 
1.116.093,19 

215.956,08 
132.208.382,26 

90.514,48 

Receita de lmpostos Taxas e Contrib, de Melhoria 
Receita de Contribuição 
Receita Patrimonial 

Receita de ServiçoS 
Receita de Transferências Correntes 
Outras Receitas Correntes 

Deduções para formação do FUNDEB 
1.2. TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 

-7.337.974,72 
165.665.166,54 

9.185.295,24 
500.000,00 

8.685.295,24 
174.850.461,78 

1.3 RECEITA DE CAPITAL 
Alienações de Bens 
Transferência de Capital 

1.4 TOTAL DAS RECEITAS DO MUNIC*PIO 

Art.6° O conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social obedecerá 

às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei. 

2.0 DESPESAS POR PODERES 
2.1 PODER LESGISLATIVO 
Câmara Municipal de Salinópolis 
2.2 PODER EXECUTIVO 
Gabinete do Prefeito 
Secretaria Municipal de Administração 
Secretaria Municipal de Finanças 
Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria Municipal de Obras Urbanismo 

Sec Mun de Tur Cultura, Esp e Lazer 

4.343.986,44 

2.528.800,00 
3.594.400,00 
5.429.900,00 

66.858.036,32 
37.547.108,80 
26.749.530,10 

5.264.566,80 
2 
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GABINETE DO PREFEITO 

AD o, 

E SALINÓPOLIS 

Secretaria Mun de Assistência Social 
Secretaria Municipal de Agricultura 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana 
Secr Municipal de Transito e Transporte 
Reserva de Contingencia 

5.774.853,82 
1.592.557,50 
1.275.200,00 

11.910.322,00 
1.751.200,00 
230.000,00 

CAPÍTULO II 
DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO, REMANEJAMENTO E ABERTURA 

DE 
CRÉDITO. 

Art.7° Os recursos orçamentários, tanto das receitas quanto das despesas, da Administração 

Direta, poderão ser corrigidos, se necessário, a cada bimestre. 

Parágrafo Único. Será efetuada através de Ato do Chefe do Poder Executivo, explicitando 

o índice adotado. 

Art.8° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a: 

I - Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizado a abrir 

créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das 

despesas fixada no artigo 3° desta Lei, na forma do que dispõem os artigos 7° Lei Federal 

4.320/64, inclusive com a abertura de nova classificação por natureza de despesa e inclusão 

de fonte de recurso. 

a) Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes do 

excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, parágrafo 1 , inciso II, da Lei Federal n° 

4.320, de março de 1964; 

b) Utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial 

do exercício de 2022, nos termos do inciso I, parágrafo 1°, do Art. 43 da Lei Federal n°4.320, 

de 17 de março de 1964. 

II Abrir créditos adicionais suplementares pelo valor do seu excesso de arrecadação, às 

dotações referentes a 

a) recursos provenientes do Sistema Unico de Saúde SUS e suas aplicações tinanceiras 
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6) recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e de 

suas aplicações financeiras 

c)recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS e de suas 

aplicações financeiras 

d) receitas resultantes de impostos vinculados à educação e a saúde. 

e) recursos provenientes de Convênio com a União e seus órgãos da administração direta e 

indireta; 
) recursos provenientes de Convênio com o Estado e seus órgãos da administração direta e 

indireta; 
g recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação. 

IIl - Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de 

recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que 

pertencem; 
IV - Abrir crédito adicional suplementar para atendimento de despesas decorrentes de 

sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da 

reserva de contingência. 

Parágrafo Único. Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos: 

I Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e 

pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercicios anteriores e 

despesas à conta de recursos vinculados, até o limite de 9% (nove por cento) do total da 

despesa fixada no artigo 4° desta lei. 

I- Os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, $ 1, inciso 

III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

CAPÍTULO III| 
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 

Art.9° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação 

da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita do tesouro municipal, 

A 
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corrigida de acordo como inciso I, do artigo 7° da Lei Federal n° 4.320, combinado commo 

artigo 38 da Lei Complementar n° 101. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.10 O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou 

utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus 

créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência ou 

desmembramento de órgão e entidades, bem como, alterações de suas competências ou 

atribuiçðes, mantidas a estrutura programática, definida na Lei de Diretrizes Orçamentária. 

Art.11 Fica o Poder Executivo autorizado a corrigir os anexos do PPA e LDO para adequá-

los à presente Lei Oçamentária Anual. 

Art.12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de 

janeiro de 2022. 

Art.13 Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salinópolis, em 07 de Outubro de 2022. 

Cunls Albeo dJitu 
CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS 

5 
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AU PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS 
ALINAS EN BOA AUAOs 

. 

t SAL INOPOLIS 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SALINÓPOLS 

ASSUNTO: ANÁLISE DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA FIXA E DESPESA DO 

MUNICIPIO DE SALINÓPOus, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 (LOA) 

RELATORIO 

Trata-se de parecer jurídico solicitado pela Secretaria de 

Administração, para a apreciação geral da constitucionalidade do Projeto 

de Lei, que dispõe que estima a receita fixa e despesa do município de 

Salinópolis, parao exercício financeiro de 2023. 

Eo relatório, passamos a opinar. 

-FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO 
A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a 

autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa 

dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o 

exame prévio e conclusivo dos textos de contratos. 

Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de 

vista juridico e recomendo providências, para salvaguardar a autoridade 

assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a 

necessiadade de se adotar Ou não a precauçãão recomendada. 

Importante salientar, que o exame dos autos processuais se 

restringe aos seuS aspectOs jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de 

natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a 

autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos 

imprescindiveis para a sua adequação às necessidades da Administração 

observando os requisitos legalmente impostos. 
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ESAU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS 

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas 
SALINOPoLIS 

no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da 

preço Confratação, suas características, requisitos e avaliação do 

eSTimddo, fenham sido regularmente determinadas pelo setor competente 

do órgão, com base em parámetros técnicos objetivos, para a melhor 

ConsecuçãO do interesse público. 

De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel 

do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanfo 

competência de cada agente público para a prática de atos 

administrativos. Incumbe isto sim, a cada um destes observar se os seus afos 

estão dentro do seu espectro de competências. 

Assim sendo, o ideal, para a melhore completa instrução 

processual, é que sejam juntadas ou citadas as publicações dos atos de 

nomeação designação da autoridade demais agentes OU e 

administrativos, bem como., os Atos Normativos que estabelecem as 

respectivas competências, com o fim de que, em caso de futura auditoria, 

possa ser facilmente comprovado que quem praticou determinado ato 

tinha competência para tanto. Todavia, a ausência de tais documentos, 

por si, não representa, a nosso ver, óbice ao prosseguimento do 

procedimento. 

Finalmente, é nosso dever salientaar que determinadas 

observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança 

da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem 

de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, 

tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade 

serão apontadas para fins de sua correção. 

O prosseguimento do feito sem a observância destes 

apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração. 
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D0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIs 
uE SALUMÓPOUS 

SALINAA EA DOAS Ubo 

Il-DO MÉRITO 

I-Da Constitucionalidade 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 

dispoe, em seu arigo 24, as competências concorrentes, dentre as quais, o 

incisoI traza competência legiferante acerca do Direito Financeiro: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

Concorrentemente sobre: 

- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico 

e urbanístico:(...) 

a 1 No âmbito da legislação concorente 

competência da União limitar-se-á a estabelecer 

normas gerais. 

S 2 A competência da União para legislar sobre normas 

gerais não exclui a competëncia suplementar dos 

Estados. 

S 3 Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para 

atendera suas peculiaridades. 

S 4° A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
SUSpende a eficácia da lei estadual, no que Ihe for 

contrário. - destacamos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS 
E SAL 

NO que concerne aos Municipios, de acordo Com o artigo 30, 

incisos I e I, tombém do Texto Maior. disciplina a questão de acordo com 

SUas peculiaridades locais: 

Arf. 30. Compete aos Municípios: 

legislar sobre assuntos de interesse local 

ll - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

COuber;- destacamos. 

Ainda sob o aspecto da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1.988, disciplina o artigo 165: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 

O plano plurianual; 

as diretrizes orçamentárias; 
OS orçamentos anuais. grifamos. 

S5 A lei orçamentária anual Compreenderá: 

- o orçamento fiscal referente aos Poderes da União 

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 

e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público; 

II o orçamento de investimento das empresas em que 

a União, direta ou indiretamente., detenha a maioria do 

capital social com direito a voto: 

I-o orçamento da seguridade social. abrangendo 

todas as entidades e órgãos a ela vinculados. da 

administração direta ou indireta, berm como os fundosse 

fundaçoes instiluidos e mantidos pelo Poder Público. 

6 O projeto de lei orçamentária será acompanhado 
de demonstrativo regionalizado do eteito, sobre as 
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uE SALINGDOIS 
INAD EM BOAB MAoo 

receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, 

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 

tributáriae crediticia. 

S70 Os orçamentos previstos no § 5°, Ie ll, deste artigo, 

compatibilizados com o piano plurianual, terão entre 

sUas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, 

segundo critério populacional. 

S8° A lei orçamentária anual não conterá dispositfivo 

estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 

não se incluindo na proibição a autorização para 

abertura de créditos suplementares e contratação de 

operações de crédito, ainda que por antecipação de 

receita, nos termos da lei. 

II.- Da Lei Orçamentária Anual 

A União, no exercício de sua competência para editar normas 

gerais, editou a Lei Complementar n.° 101 de 2.000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), dispondo, em seu artigo 5°, acerca das exigências 

da Lei Orçamentária Anual: 

Art. 50 O projeto de lei orçamentária anual, elaborado 

de forma compativel com o plano plurianual, com a lei 

de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei 

Complementar: 

conterá, em anexo, demonstrativo da 

compatibilidade da programação dos orçamentos com 

os objetivos e metas constantes do documento de que 

trata 10 do art. 40 
lI será acompanhado do documento a que se refere o 

60 do art. 165 da Constituição, bem como das 
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medidas de compensação a renúncias de receita e ao 

aumento de despesas obrigatórlas de caráter 

continuado 
Il conterá reserva de contingência, cuja forma de 

utilização e montante, definido com base na receifa 

corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias, destinada ao: 

a) (VETADO) 

b atendimento de passivos contingentes e outros riscos 

e eventos fiscais imprevistos. 
Slo Todas as despesas relativas à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, e as receitas que as atender�ão, 

constarão da lei orçamentária anual 
S20 O refinanciamento da dívida pública constará 

separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 

adicional. 

S30 A atualização monetária do principal da dívida 

mobiliária refinanciada não poderá superar a variação 
do indice de preços previsto na lei de diretrizes 

orçamentárias, OU em legislação especifica. 

40 E vedado consignar na lei orçamentária crédito 

com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 

S 50 A lei orçamentária não consignará dotação para 

investimento com duração superior a um exercicio 

financeiro que não esteja previsto no plano plurianual 
oU em lei que autorize a sua inclus�o, conforme disposto 
no § lo do art. 167 da Constituição. 

60 Integrarão as despesas da União, e serão incluídas 

na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil 

Trav. Pr. Ananias Vicente Rodrigues, 118- Centro 
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relativas a pessoal e encargos sociais, CUsteio 

administrativo, inclusive os destinados a beneficiose 

assistência aos servidores, e a investimentos. 

Regendo o assunto, ainda há a Lei Nacional n.° 4.320 de 1.964, 

recepcionada com status de Lei Complementar2 e, ao longo de seu texto, 

preve matérias adstritas à Lei Orçamentária Anual: 

Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa 

anual atualizado dos investimentos, inversöes financeiras 

e transferências previstos no Quadro de Recursos e de 

Aplicação de Capital 
Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão 
estrita conformidade com a politica econômica-

financeira, o programa anual de trabalho do Governo 

e, quando fixado, o limite global máximo para o 

orçamento de Cada unidade administrativa. 

Art. 28 As propostas parciais das unidades 

administrativas, organizadas em formulário próprio, serão 

acompanhadas de 
I-tabelas explicativas da despesa, sob a forma 

estabelecida no artigo 22, inciso l, letras d, e ef: 

II - justificação pormenorizada de cada dotação 
solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de 

projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo 
início prossegUimento ela destina. OU se 

Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de 

arrecadação organizar demonstrações mensais da 
receita arrecadada, segundo as rubricas, para servirem 
de base a estimativa da receita, na proposta 

orçamentária. 

Parágrafo único. Quando houver órgão central de 
Trav. Pr. Ananias Vicente Rodrigues, 118- Centro 
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orçamento, essas demonstrações ser-lhe-do remetidas 

mensalmente. 

Art. 30. A estimativa da receita terá por base as 

demonstrações a que se refere o artigo anterior à 

arecadação dos três últimos exercicios, pelo menos 

bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e 

Outras, que possam afetar a produtividade de cada 

fonte de receita. 

Art. 31. As propostas orçamentárias parciais serão 

revistas e coordenadas proposta na geral, 

Considerando-se a receita estimada e as novas 

circunstâncias. 

Art. 32. Se não receber a proposta orçamenfária no 

prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos 

Municipios, o Poder Legislativo considerará Como 

propostaa Lei de Orçamento vigente. grifamos. 

Neste sentido, perceba-se que a Lei Orçamentária Anual prevë as 

receitas e fixa as despesas, de acordo com o estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. 

Il1 CONCLUS 

Por fim, na análise do Projeto de Lei Municipal ANÁLISE DE LEI QUE 

ESTIMA A RECEITA FIXA E DESPESA DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, PARAo 

EXERCÍCIo FINANCEIRO DE 2023, Uma vez que o respeito aos artigos 

transcritos da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1.988 é de responsabilidade do Executivo 

Municipal. 

Ante o exposto, em atendimento à solicitação de parecer da 

Secretaria de Administração, OPINAMOS pela regular tramitação da 
Trav. Pr. Ananias Vicente Rodrigues, 118- Centro 
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matéria, devendo o projeto de lei ser encaminhado para a Cámara 

Legislativa para sua aprovação. 

Eo nosso parecer, salvo melhor juizo. 

Salinópolis, PA, 10 de Outubro de 2022 
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