
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 03 DE SETEMBRO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 155 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

Ia PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 04SET2003 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	MAJ QOBM ULISSES 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ORLANDO 
Coordenador de Operações ao CIOp TEN QOBM EDIVALDO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOABM CAMPOS 
Encarregados de Inquérito Técnico 	A CARGO DO SUBCMDO 
Oficial Odorttólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	TEN QOBM AUGUSTO 

TEN QOBM PINHEIRO 

MENSAGEM 
Louvai ao Senhor. e) minha alma, louva ao Senhor, 
Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei 

louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. (Salmos 146? 1, 2) 

2* PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

33  PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N° 0357, DE 1° DE SETEMBRO DE 2003. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da 
Constituição Estadual, combinado com o art. 21 do Decreto Estadual n° 
4.244, de 28 de janeiro de 1986, e 

Considerando a justificativa apresentada no Oficio n° 
15/GOV- Gab. Cmdo, de 23 de julho de julho de 2003, do Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, visando 
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preencher claros nos Quadros e Oficiais em prol do normal 
funcionamento da instituição, mediante a redução para dois terços do 
tempo de interstício de algumas classes de oficiais, a fim de que eles 
possam ser promovidos a postos de hierarquia superior, carentes de 
efetivos; 

Considerando, ainda, os termos do Parecer n° 455/2003, 
da Consultoria Geral do Estado. 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica reduzido a dois terços o tempo de interstício 

mínimo necessário previsto para o posto de Capitão do Quadro de 
Oficiais Militares, quanto aos oficiais abaixo nominados, formados nas 
turmas dos anos de 1991, 1992 e 1993, para efeitos de organização 
dos Quadros de Acesso por Antigüidade e Merecimento, destinados a 
fundamentar as promoções de 25 de setembro de 2003. 

TURMA DE 1991 
CAP QOBM HELIEL FRANKLIN MONTEIRO 

TURMA DE 1992 
CAP QOBM MÁRCIO ALEXANDRE LIMA DO 

NASCIMENTO 

TURMA DE 1993 
CAP QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS 
CAP QOBM ALMIR ANTÔNIO GOUVEIA MARTINS 
CAPQ0E3M JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA 
CAP QOBM PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ 
CAP QOBM ANDREI VICENTE DA COSTA 
CAP QOBM ANDRÉ LUIS NOVAES DE ALMEIDA 
CAP QOBM HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE 
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Palácio do Governo, 1° de setembro de 2003, 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estrado de Defesa Social 

TEREZA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA 
Secretária Especial de Estado de Gestão 

ANTÔNIO CARLOS LEAL BRITTO 
Secretário Executivo de Administração- SEAD 
(Transe. do DOE n° 30.0209, de 02SET2003) 
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B — ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados as praças BM abaixo mencionadas , 
para serem submetidas a inspeção de saúde e Teste de Aptidão 
Física, para inclusão no Quadro de Acesso: 

1° SGT BM MARIO CEZAR CHERMONT DE 
MELO.(QCG) 

1° SGT BM RAIMUNDO NONATO SILVA DE SOUZA (3° 
SGBM) 

1° SGT BM CARLOS ALBERTO LIMA DOS 
SANTOS. (QCG) 

1° SGT BM NATALINO DE JESUS RODRIGUES 
SOARES.(8° SGBM) 

1° SGT BM MANOEL FERREIRA DA SILVA.(1° SGPA) 
1° 	SGT 	BM 	ANTONIO 	CLAUDIO 

MARTINS.(SBM/INFRAERO-Belém) 
1° SGT BM ANGELO QUEIROZ DE 

ALMEI DA(QCG/CIOp) 
1° SGT BM ANTÔNIO SANTOS.(SBM/INFRAERO- 

BELÉM) 
1° SGT BM NIVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA(2° GBM) 
1° SGT BM IVAN MARINHO DE ARAW0.(1° GBM) 
1° SGT BM REGINALDO PEREIRA DE IVIIRANDA.(8° 

SGBM) 
1° SGT BM ZACARIAS DOS SANTOS PINHEIRO.(4° 

SGBM) 
1° SGT BM HAROLDO JOSÉ DE ASSUNÇÃO 

NOBRE.(1° SGBM) 
1° SGT BM MANOEL AUGUSTO RODRIGUES DOS 

SANTOS,(2° SGBM/I 
1° SGT BM CARLOS RODRIGUES DE LIMA.(8° SGBM) 
1° SGT BM JOSÉ CARLOS FERREIRA DE JESUS.(5° 

SBM) 
1° SGT BM JANARY BRITO FRANCO.(1° GBM) 
1° SGT BM WILSON LUIS PIMENTEL NORONHA(1° 

GBM). 
1° SGT BM EDSON CARTAGENES FRANCO(7° SGBM) 
1° SGT E3M DAVID MÁRIO PAIVA PINTO.(3° GBM) 
1° SGT BM JOSÉ ADELSON VASCONCELOS(5°SGBM) 
1° SGT BM JOSÉ GERMANO NASCIMENTO 

LOURINHO(5° SBM) 
1° SGT BM LUIZ CARLOS RIBEIRO DO CARMO(9° 

SGBM) 
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1° SGT BM JOSÉ MARIA DAMASCENO CORRÊA.(1° 
SGPA) 

1° SGT SM GILBERTO DA SILVA MADEIRO.(5° SGBM) 
SGT SM EDSON MANOEL FEIO GAMA.(3° SGBM) 

1° SGT E3M ALUIZIO LIMA DOS SANTOS.(3° GBM) 
1° SGT BM BENEDITO PEREIRA DE 

OLIVEIRA(1 °SGBM) 

Determinação 
1 - A JIS BM deverá providenciar a inspeção de saúde 

aos militares acima relacionados, nos dias 02,03e 04 de setembro de 
2003, às 08h00, na POLIBOM. 

2 —A Comissão do TAF (MAJ QOBM SILVA, MAJ QOBM 
MORAIS e TEN QOBM SILVA JÚNIOR), deverão providenciar a 
aplicação do Teste de Aptidão Física aos militares acima relacionados, 
nos dias 05 e 06 de setembro de 2003, às 08h00, na Escola Superior 
de Educação Física. Devendo remeter o resultado do mesmo no prazo 
de 48 h para a GPP/BM 

(Ref. Nota ri° 1645/2003- Gab. Subcmdo) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 
L El N° 6.568, DE 6 DE AGOSTO DE 2003. 
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2004 e dá outras providências. 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 

estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
Art. 1° Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto 

no § 3° do art. 204, da Constituição do Estado do Pará e em 
atendimento às disposições da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 
de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Estado do Pará para o 
exercício financeiro de 2004, compreendendo: 

I - as metas e prioridades da Administração Pública 
Estadual; 

II - a estrutura e organização dos orçamentos; 
III - as diretrizes gerais para elaboração e execução dos 

orçamentos do Estado e suas alterações; 
IV - as disposições relativas às despesas do Estado com 

pessoal; 
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V - as disposições sobre as alterações na legislação 
tributária do Estado; 

VI - a política de aplicação de recursos financeiros pela 
agência financeira oficial de fomento; 

VII as disposições finais; e 
VIII - Os Anexos Fiscais, conforme definidos pelos §§ 1° e 

3°  do art, 4° da Lei Complementar 101, de 2000. 

CAPÍTULO 1 
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA ESTADUAL 
Art. 2° O Poder Público terá corno prioridades a 

municipalização do desenvolvimento, a redução das desigualdades 
sociais e espaciais, a elevação da qualidade de vida, balizadas no 
desenvolvimento sustentável e na gestão fiscal responsável dos 
recursos públicos. 

§ 1° A definição e a execução da programação de trabalho 
deverá observar, além das prioridades estabelecidas no "caput" deste 
artigo, as seguintes orientações e diretrizes de governo: 

I - equilíbrio entre receitas e despesas; 
II - interação e convergência das políticas de produção, 

infra-estrutura, proteção social, promoção social, defesa social e gestão 
fiscal; 

III - cooperação entre governo e sociedade; 
IV - fortalecimento das instituições locais, sobretudo com a 

municipalização do desenvolvimento; 
V - parceria com as prefeituras através de convênio, 

prioritariamente, nas áreas de saúde, educação e geração de emprego 
e renda; 

VI - parcerias com instituições privadas e organizações 
não governamentais; 

VII - articulação e integração política e técnica com outros 
entes da Federação; 

VIII - melhoria dos indicadores sociais; 
IX cumprimento das metas fiscais, demonstradas em 

valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida, constante no 
Anexo II desta Lei; 

X - aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão fiscal com 
descentralização e transparência; e 

XI - compartilhamento das responsabilidades sociais. 
§ 2° As prioridades definidas no "caput" deste artigo 

integrarão a lei que instituir o Plano Plurianual para o período 2004- 
2007.  
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§ 3° O Anexo das Metas Fiscais de que trata o inciso VIII 

do § 1° deste artigo poderá ser ajustado por ocasião do 
encaminhamento do projeto de lei orçamentária à Assembléia 
Legislativa do Estado, com a devida justificativa das alterações 
propostas. 

CAPITULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 

ORÇAMENTOS 
Art. 3° As categorias de programação de que trata esta Lei 

serão identificadas, no projeto de lei orçamentária, por programas, 
projetos, atividades e operações especiais. 

§ 1° Pará efeito desta Lei, entende-se por: 
I - programa: o instrumento de organização da ação 

governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, 
mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual 2004-
2007; 

II - projeto: uni instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a 
expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; 

III - atividade: um instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; e 

IV - operação especial: as despesas que não contribuem 
para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de 
governo, das quais não resulta um produto e não geram 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

§ 2° Cada programa identificará as ações necessárias 
para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e 
operações especiais, seus valores, bem como as unidades 
orçamentárias responsáveis pela realização das ações. 

§ 3° Cada projeto, atividade e operação especial 
identificará a função e a subfunção às quais se vinculam. 

Art. 4° Os orçamentos fiscal e da seguridade social 
discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhando-a por 
categoria de programação, com suas respectivas dotações, 
especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a 
fonte de recursos e os grupos de despesa, conforme a seguir 
discriminado: 

I - pessoal e encargos sociais - 1; 
II - juros e encargos da dívida - 2; 
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III - outras despesas correntes- 3; 
IV - investimentos 4; 
V - inversões financeiras - 5; e 
VI - amortização da dívida - 6. 
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá incluir, além 

das especificações constantes do "caput" deste artigo: 
I - identificador de uso, para evidenciar os recursos 

orçamentários destinados a contrapartidas de convênios, demais 
instrumentos congêneres e outras vinculações; e 

II - identificador de resultado primário, com a finalidade de 
auxiliar a apuração do resultado primário. 

Art. 5° Os orçamentos fiscal e da seguridade social 
compreenderão a programação dos Poderes do Estado, seus fundos, 
órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, bem como das empresas estatais dependentes, devendo a 
correspondente execução orçamentária e financeira ser registrada 
integralmente no SIAFEM. 

§ 1° Excluem-se do disposto no "caput" deste artigo as 
empresas que recebem recursos do Estado apenas sob a forma de: 

I - participação acionária; 
II - pagamento pelo fornecimento de bens e prestação de 

serviços; e 
III - pagamento de empréstimos e financiamentos 

concedidos por terceiros. 
§ 2° As empresas cuja programação conste, 

integralmente, dos orçamentos fiscal e da seguridade social não 
integrarão o orçamento de investimento das empresas. 

§ 3° A programação dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social será apresentada conjuntamente. 

Art, 6°. São fontes do orçamento fiscal: 
I - receitas tributárias; 
II - receitas de contribuições; 
III - receita patrimonial; 
IV receita agropecuária; 
V - receita industrial; 
VI receitas de serviços; 
VII - transferências correntes; 
VIII - outras receitas correntes; 
IX - operações de crédito; 
X - alienação de bens; 
XI - amortização de empréstimos; 
XII - transferências de capital; e 
XIII - outras receitas de capital. 
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Art. 7° São fontes do orçamento da seguridade social os 

recursos provenientes de: 
I - contribuições sociais dos servidores públicos ativos e 

contribuições patronais da administração pública; 
II - receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que 

atuam nas áreas de saúde, previdência e assistência social; 
III - transferências efetuadas por meio do Sistema Único 

de Saúde; 
IV - transferências do orçamento fiscal, oriundas da receita 

resultante de impostos, conforme dispõe a Emenda Constitucional n° 
29, de 13 de setembro de 2000; e 

V - outras fontes vinculadas à seguridade social. 
Art. 8° O orçamento de investimento das empresas 

compreende as empresas estaduais em que o Estado, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e 
que recebem, exclusivamente, recursos a título de aumento de capital. 

Parágrafo único. Os investimentos de que trata este artigo 
compreendem as dotações destinadas a: 

I - planejamento e execução de obras; 
II - aquisição de imóveis necessários à realização de 

III - aquisição de instalações, equipamentos e material 
permanente; e 

IV - aquisição de imóveis ou bens de capital em utilização. 
Art. 9° São fontes do orçamento de investimento das 

empresas os recursos: 
I - gerados pela empresa; 
II - decorrentes de participação acionária do Estado; 
III - oriundos de operaçóes de crédito internas e externas; 

e 
IV - de outras origens. 
Art. 10. A lei orçamentária discriminará em categorias de 

programação específicas as dotações destinadas: 
I - às ações descentralizadas de educação, saúde e 

assistência social; 
II - às despesas correntes de caráter continuado, 

derivadas de lei e que fixe a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois anos; 

III - ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar; 
IV - ao pagamento de precatórios judiciários; 
V - ao pagamento de sentenças judiciais transitadas em 

julgado consideradas de pequeno valor; 

obras; 
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VI - às despesas com publicidade, propaganda e 
divulgação oficial; 

VII - ao atendimento das operações relativas à dívida do 
Estado; 

VIII - ao repasse constitucional aos Municípios; 
IX - ao pagamento dos benefícios previdenciários da 

Administração Pública Estadual; 
X - à complernentação de recursos para cobertura da 

insuficiência financeira do Plano de Custeio, para cada ente integrante 
do Regime de Previdência Estadual; e 

XI - às despesas com servidores, de natureza 
complementar, com auxílio-alimentação ou refeição, assistência pré-
escolar, assistência médica e odontológica no âmbito dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário e do Ministério Público, inclusive 
administração indireta, que recebam recursos à conta dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social. 

§ 1° O disposto no inciso X deste artigo aplica-se, 
igualmente, aos órgãos e entidades que prestem, total ou parcialmente, 
os referidos benefícios a seus servidores e dependentes. 

§ 2° A inclusão de recursos na lei orçamentária e em seus 
créditos adicionais para atender às despesas de que trata o inciso X 
deste artigo fica condicionada à informação do número de beneficiados 
nos respectivos produtos. 

Art. 11. O projeto de lei orçamentária que o Poder 
Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa observara o disposto 
no art. 5° da Lei Complementar n° 101, de 2000, constituindo-se de: 

I - texto da lei; 
II - quadros orçamentários consolidados; 
III - anexo do orçamento fiscal e da seguridade social 

discriminando a receita e a despesa, na forma definida nesta Lei, 
evidenciando a estrutura de financiamento e o programa de trabalho 
por unidade orçamentária; 

IV - anexo do orçamento de investimento das empresas; e 
V - anexo demonstrando a compatibilidade da 

programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do 
Anexo de Metas Fiscais. 

§ 1° Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II 
deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso 
III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes: 

I - evolução da receita do Tesouro Estadual, segundo as 
categorias econômicas; 
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II - resumo da receita dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e 
origem dos recursos; 

III 	resumo da receita da administração indireta, por 
categoria econômica; 

IV - evolução da despesa, segundo a categoria econômica 
e grupos de despesa; 

V - resumo da despesa dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, 
grupo de despesa e origem dos recursos; 

VI - despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
por Poder e órgão, segundo os grupos de despesa; 

VII - despesa por função e órgão, segundo a categoria 
econômica; 

VIII - despesa por programa e órgão, segundo a categoria 
econômica; 

IX - receita e despesa dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo a categoria 
econômica; e 

X - resumo das fontes de financiamento, por categoria 
econômica e grupos de despesas. 

§ 2° O orçamento de investimento das empresas, referido 
no inciso IV do "caput" deste artigo, será composto dos seguintes 
demonstrativos: 

I - estrutura de financiamento, por fonte de recursos; 
II - consolidação dos investimentos, por função e órgão; 
III - consolidação dos investimentos, por programa; e 
IV - programa de trabalho, por órgão e fonte de 

financiamento. 
Art. 12. A mensagem que encaminhar o projeto de lei 

orçamentária conterá: 
I - análise da situação econômica e social do Estado e 

financeira da administração pública, com indicação das perspectivas 
para 2004 e suas implicações na proposta orçamentária; 

II - justificativa das premissas da estimativa da receita e da 
fixação da despesa; 

III - demonstrativo da receita, segundo a origem dos 
recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social; 

IV - demonstrativo regionalizado da receita própria e 
despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como do 
orçamento de investimento das empresas; 

V - demonstrativo da alocação dos gastos com recursos 
dos orçamentos fiscal e da seguridade social, por área de atuação 
governamental; 
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VI - demonstrativo da aplicação de recursos na saúde e na 
educação, conforme determinam o art. 198, § 2°, inciso li e art. 212 da 
Constituição Federal; e 

VII - demonstrativo da previsão das obras em execução em 
2003 e que tenham previsão de continuidade em 2004, bem como do 
patrimônio público a ser conservado. 

CAPÍTULO III 
DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS 

ALTERAÇÕES 
Seção 1 
Das DiretrizeS Gerais 
Art.13. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução 

da lei orçamentária de 2004 deverão ser realizadas de modo a 
evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio 
da publicidade e assegurando-se o amplo acesso da sociedade às 
informações relativas a cada urna dessas etapas. 

§ 1° Os titulares dos órgãos dos Poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo e do Ministério Público, no que couber a cada 
um, farão divulgar; 

I - por meio da Internet, ao menos: 
a) a estimativa da receita; 
b) o relatório da receita orçamentária líquida, para efeito de 

apuração das cotas dos Poderes constituídos e demais órgãos 
constitucionais independentes; 

c) os limites orçamentários fixados para os Poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo e o Ministério Público; 

d) o projeto de lei orçamentária e seus anexos em versão 
simplificada; 

e) a lei orçamentária anual; 
f) o relatório resumido da execução orçamentária, a cada 

bimestre, em observância ao art. 52 da Lei Complementar 101, de 
2000; 

g) o relatório de gestão fiscal, ao final de cada 
quadrimestre, na forma e conteúdo definidos nos arts. 54 e 55 da Lei 
Complementar 101, de 2000; 

h) o demonstrativo da execução orçamentária dos 
investimentos, detalhado por programa, com informações físicas e 
financeiras, ao final de cada quadrimestre; e 

i) a avaliação dos programas finalísticos estratégicos; e 
II - por publicação no Diário Oficial do Estado, os 

documentos referidos nas alíneas "a", "b", "d", "f" e "g" do inciso I do § 
1° deste artigo. 
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§ 2° O Poder Executivo colocará à disposição dos Poderes 

Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, no mínimo trinta dias 
antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias à Secretaria Executiva de Estado de Gestão 
Orçamentária e Financeira - SEOF, as estimativas das receitas para o 
exercício de 2004, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas 
memórias de cálculo. 

§ 30  A transparência será assegurada também mediante 
incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão da lei orçamentária. 

Art. 14. A proposta orçamentária para o exercício de 2004 
será elaborada observando os seguintes parâmetros: 

I - para estimativa das receitas: 
a) tributárias decorrentes do processo produtivo da 

economia: 
1. inflação prevista com base no Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas; e 
2. projeção do PIB Estadual; 
b) transferidas pela União: de acordo com as estimativas 

da Secretaria do Tesouro Nacional - STN; 
c) das demais receitas: índice de acordo com o fato 

gerador; 
II - para fixação das despesas: 
a) de pessoal e encargos sociais: 
1. a variação do salário mínimo; 
2. o crescimento vegetativo dessa despesa; 
3. as alterações nas estruturas de cargos e salários da 

Administração Pública Estadual aprovadas em lei; 
4. a previsão de preenchimento de cargos comissionados 

e efetivos; e 
5. as contribuições previdenciárias, em observância ao 

disposto no parágrafo único do art. 84 da Lei Complementar Estadual 
n° 039, de 9 de janeiro de 2002; 

b) da dívida pública estadual: projetada com base nos 
indicadores que nortearam as cláusulas contratuais. 

c) com débitos precatórios: conforme determinação do art. 
100 da Constituição Federal e do art. 78 do ADV.", com atualização 
monetária pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial-
Nacional - (IPCA-E) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (FIBGE); e 

d) demais despesas: 
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1 - obras: com base no Índice Nacional da Construção 
Civil (INCC) da Fundação Getúlio Vargas; 

2 - contratos de prestação de serviços de natureza 
continuada: pelo dissídio definido na data base da categoria; 

3 - energia, telefonia, combustível, água: com base no 
índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio 
Vargas; e 

4 - outros itens: quando couber, os índices IGP-DI e IGP-
M e, ainda, a variação do dólar projetado. 

§ 1° Os parâmetros de que trata o inciso II deste artigo 
serão aplicados em observância aos limites legais para cada Poder, 
estabelecidos na Lei Complementar n° 101, de 2000. 

§ 2° A lei orçamentária anual poderá incluir dispositivo 
autorizando o Poder Executivo a atualizar monetariamente, se 
necessário, as despesas até o limite do crescimento das receitas 
correntes, observando as imposições constitucionais, legais e 
contratuais, 

Art. 15. A elaboração do projeto de lei orçamentária, a 
aprovação e sua execução devem buscar a obtenção de superávit 
primário, conforme previsto no Anexo de Metas Fiscais. 

Art. 16. A receita do Estado, decorrente da dívida 
tributária, somente poderá ser utilizada para financiar despesas que 
não se caracterizem como obrigatórias de caráter continuado. 

Parágrafo único. Considera-se despesa de caráter 
continuado, para efeito do disposto no "caput" deste artigo, as 
derivadas de lei ou ato administrativo normativo já existente e que fixe 
a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 
anos. 

Art. 17. Para elaboração da proposta orçamentária dos 
órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, e 
dos demais órgãos constitucionais independentes, serão adotados os 
seguintes percentuais da receita orçamentária líquida: 

I - Assembléia Legislativa - 4.00 
II - Justiça Militar do Estado - 0,10; 
III - Ministério Público- 3,50; 
IV - Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do 

Estado - 0,40; 
V - Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios - 0,25; 
VI - Tribunal de Justiça do Estado - 6,90; 
VII - Tribunal de Contas do Estado - 1,80; e 
VIII - Tribunal de Contas dos Municípios - 1,30. 
Parágrafo único. Para fins de cálculo da receita 

orçamentária líquida mencionada no "caput" deste artigo, excluir-se-ão  
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da receita orçamentária os valores correspondentes às operações de 
crédito, transferências constitucionais aos Municípios, receitas 
vinculadas - inclusive as destinadas à manutenção e desenvolvimento 
do ensino fundamental e de serviços públicos de saúde, patrimoniais e 
de alienação de bens, 

Art. 18. Na programação dos investimentos em obras da 
Administração Pública Estadual, só serão incluídos novos projetos 
após adequadamente atendidos aqueles em andamento e 
contempladas as despesas de conservação do patrimônio, conforme 
estabelece o art. 45 da Lei Complementar n° 101, de 2000. 

§ 1° Terno precedência para alocação de novos projetos 
os que, além de preencherem os requisitos do "caput" deste artigo, 
apresentem garantia de participação de parcerias para sua execução. 

§ 2° Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, serão 
consideradas: 

I - obras em andamento: aquelas cuja previsão do 
cronograma de execução ultrapasse o exercício de 2003; e 

II - despesas de conservação do patrimônio: aquelas 
destinadas a atender bens cujo estado indique possível ameaça à 
prestação de serviços, especialmente quanto à saúde, educação, 
assistência social e segurança pública. 

Art. 19. As transferências voluntárias de recursos do 
Estado, consignadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, 
para outro ente da 

Federação, a título de cooperação, auxílios ou assistência 
financeira, serão formalizadas por meio de celebração de convênio 
entre as partes e dependerão da comprovação, por parte do ente 
beneficiado, no ato da assinatura do instrumento: 

I - do atendimento ao disposto no art, 25 da Lei 
Complementar n° 101, de 2000; e 

II - da contrapartida definida rio artigo 25, inciso IV, alínea 
"d", da Lei Complementar 101, de 2000, devidamente pactuada de 
acordo com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, 
podendo ser atendida por intermédio de recursos financeiros ou bens e 
serviços economicamente mensuráveis. 

Parágrafo único. Não se considera como transferência 
voluntária, para fins do disposto neste artigo, a descentralização de 
recursos a Municípios para realização de ações cuja competência seja 
exclusiva do Estado, ou tenham sido delegadas com ônus aos referidos 
entes da Federação. 
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Art. 20. A Administração Pública Estadual poderá destinar 
recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas 
físicas ou déficits de pessoa jurídica, por meio de contribuições, 
subvenções sociais e auxílios. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, 
entende-se por: 

I - contribuições: dotações destinadas a atender despesas 
às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e 
não sejam reembolsáveis pelo recebedor, bem como as destinadas a 
atender outras entidades de direito público ou privado, observado, 
respectivamente, o disposto nos arts, 25 e 26 da Lei Complementar n° 
101, de 2000; 

II - subvenções sociais: dotações destinadas a atender 
despesas de instituições privadas sem fins lucrativos, de caráter 
educacional, cultural ou assistencial, inclusive as de assistência à 
saúde; e 

III - auxílios: dotações destinadas a atender despesas de 
investimentos e inversões financeiras de outras esferas de governo ou 
de entidades privadas sem fins lucrativos. 

Art. 21. A inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos 
adicionais, de recursos, na forma estabelecida no art. 20, além da 
autorização por lei específica, prevista no art. 26 da Lei Complementar 
n° 101, de 2000, a entidade privada sem fins lucrativos deve atender 
uma das seguintes condições: 

I - ser de atendimento direto e gratuito ao público; 
II - ser signatária de contrato de gestão com a 

Administração Pública Estadual; 
III - desenvolver programas e projetos voltados á 

qualidade do meio ambiente e à agricultura e abastecimento; 
IV - constituir consórcio interrnunicipal de saúde, educação 

e cultura, formado exclusivamente por entes públicos legalmente 
instituídos e signatários de contratos de gestão com a Administração 
Pública Estadual e que participem da execução de programas 
nacionais de saúde, educação e cultura; e 

V - qualificada como instituição de apoio ao 
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica. 

Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento dos 
recursos referidos neste artigo, a pessoa jurídica, além do cumprimento 
das exigências legais, deve apresentar declaração de funcionamento 
regular nos últimos doze meses, emitida no exercício de 2004. 

Boletim Geral N° 155 de 03SET2003/QCG - E-MAIL ajgcbmrdbol.com.br  Pág. 2149 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Art. 22. Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 

20 e 21 desta Lei, a destinação de recursos para entidades privadas 
sem fins lucrativos dependerá ainda de: 

I - definição, por ente, de normas a serem observadas na 
concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições, prevendo 
cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade; e 

II - identificação do beneficiário e do valor transferido no 
respectivo convênio ou congênere. 

Art. 23. Os recursos públicos com destinação à pessoa 
física, para fins do disposto no art. 20, podem corresponder tanto à 
moeda em espécie como a bens materiais. 

Art. 24. A lei orçamentária conterá reserva de contingência 
como categoria de programação, constituída com recursos dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, cujo valor não poderá 
ultrapassar a três por cento da receita corrente líquida estimada para o 
exercício de 2004. 

§ 1° A reserva de contingência será utilizada corno fonte 
de financiamento para atender passivos contingentes, outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos. 

§ 2° Não serão consideradas, para efeitos do disposto no 
"caput" deste artigo, no cálculo da receita corrente líquida, as receitas 
vinculadas e as diretamente arrecadadas pelos fundos do Estado e 
pelas entidades da administração indireta. 

Art. 25. Somente poderão ser incluídas no projeto de lei 
orçamentária dotações relativas às operações de Crédito contratadas 
ou cujas cartas-consultas tenham sido autorizadas pelo Governo 
Federal. 

Art. 26. O Poder Judiciário Estadual, sem prejuízo do 
envio da relação de dados cadastrais dos precatórios aos órgãos ou 
entidades devedoras, à Casa Civil da Governadoria e à Procuradoria-
Geral do Estado, encaminhará à Secretaria Executiva de Estado de 
Gestão Orçamentária e Financeira, até 15 de julho de 2003, a relação 
dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na 
proposta orçamentária de 2004, conforme determina o art, 100, § 1°, da 
Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta, 
autarquias e fundações e por grupo de despesa, especificando; 

I - número e data do ajuizamento da ação originária; 
II - número do precatório; 
III - tipo da causa julgada; 
IV - data da autuação do precatório; 
V - nome do beneficiário; 
VI - valor do precatório a ser pago; e 
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VII - data do trânsito em julgado. 
§ 1° Os órgãos e entidades devedoras, referidos no 

"caput" deste artigo, comunicaráo à Secretaria Executiva de Estado de 
Gestão Orçamentária e Financeira, no prazo máximo de cinco dias, 
contados do recebimento da relação dos débitos, eventuais 
divergências verificadas entre a relação e os processos que originaram 
os precatórios recebidos. 

§ 2° Caberá à Procuradoria-Geral do Estado verificar e 
aferir os precatórios da administração direta, autarquias e fundações do 
Poder Executivo Estadual. 

Art. 27. A criação, a expansão ou o aperfeiçoamento da 
ação governamental que acarrete aumento da despesa fica 
condicionado: 

I - à indicação da origem dos recursos para seu custeio e 
da estimativa prevista no art. 16, inciso I, da Lei Complementar 101, de 
2000; e 

II - a não-afetação das metas fiscais, conforme estabelece 
o § 2° do art. 17 da Lei Complementar 101, de 2000. 

Art. 28. Para otimizar a aplicação dos recursos públicos, 
devem ser cumpridas, pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário 
e Executivo e do Ministério Público, normas e medidas de 
racionalização de custos dos insumos, produtos e processos dos 
serviços públicos. 

Parágrafo único. As normas e medidas referidas no 
"caput" deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, serão 
estabelecidas pelo Colegiado de Gestão Estratégica. 

Art. 29. A avaliação dos programas finalisticos 
estratégicos constantes do Plano Plurianual, financiados com recursos 
dos orçamentos fiscal e da seguridade social e do orçamento de 
investimento das empresas, terá caráter permanente e será divulgada 
ao final do último quadrimestre do exercício de 2004, a partir da base 
de dados do Sistema de Gerenciamento por Programas GP PARÁ. 

Parágrafo único. A avaliação dos programas finalisticos 
estratégicos a que se refere o "caput" deste artigo será efetivada 
analisando: 

I - os resultados alcançados; 
II - a execução física e financeira; 
III - o gerenciamento; e 
IV - o impacto, no conjunto de programas, das estratégias 

setoriais utilizadas e a repercussão nos objetivos e macro objetivos das 
áreas de atuação e do Governo, respectivamente. 
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Art. 30. O aporte de recursos do Tesouro Estadual para 
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes será de forma 
a complementar suas receitas próprias na cobertura de déficits 
operacionais e observando a natureza de cada uma. 

Parágrafo único. Os recursos do Tesouro Estadual 
aportados aos entes mencionados no "caput" deste artigo não 
comporão o demonstrativo de receitas próprias daquelas entidades, 
para evitar duplicidade de registro. 

Art. 31. As receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos 
da administração indireta deverão ser programadas para atender, 
prioritariamente, as despesas com pessoal e encargos sociais, 
precatórios judiciais, contrapartidas de financiamentos e manutenção 
de atividades e de bens públicos. 

Art. 32. Os recursos financeiros do Plano de Custeio do 
'Regime de Previdência Estadual, inclusive os necessários à cobertura 
de sua insuficiência financeira, serão integralizados ao Fundo 
Financeiro de Previdência do Estado do Pará - FUNPREV. 

SEÇÃO II 
Das Vedações 
Art. 33. Não poderão ser destinados recursos para atender 

despesas: 
I - sem que estejam definidas as respectivas fontes de 

recursos: 
II - com ações que não sejam de competência exclusiva 

do Estado, nem comuns à União, ao Estado e aos Municípios ou em 
que a Constituição não estabeleça a obrigação do Estado de cooperar 
técnica e financeiramente, ressalvadas as de desenvolvimento urbano, 
local e regional; 

III - destinadas às ações de caráter sigiloso, salvo quando 
realiza das por órgãos ou entidades cuja legislação que as criou 
estabeleça, entre suas competências, o desenvolvimento de atividades 
relativas à segurança da sociedade e do Estado e que tenham como 
pré-condição o sigilo; e 

IV - para pagamento, a qualquer título, a servidores da 
administração pública ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou 
assistência técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de 
convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com 
órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou 
internacionais. 
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Seção III 
Da Execução 
Art. 34. A execução orçamentária e financeira será 

registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios - SIAFEM, no Sistema Integrado de Materiais e 
Serviços - SIMAS, no Sistema de Gerenciamento por Programas - GP 
PARÁ e no Sistema de Execução Orçamentária -SEO. 

Parágrafo único. Fica facultada aos Poderes Legislativo e 
Judiciário e ao Ministério Público a utilização do Sistema Integrado de 
Materiais e Serviços - SIMAS. 

Art. 35. As receitas e as despesas orçamentárias dos 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social devem ser registradas no SIAFEM, observando-se, 
obrigatoriamente, às seguintes peculiaridades: 

I - receita - no mês em que ocorrer o respectivo ingresso; 
II - folha de pessoal - dentro do mês a que se referir o 

pagamento; 
III - fornecimento de material - pela data da entrega; 
IV - prestação de serviço - pela data da realização; e 
V - obras - na ocasião da medição. 
Art. 36. Os recursos repassados à conta do Tesouro, às 

empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a 

voto, mediante subscrição de ações, destinar-se-ão ao 
financiamento de investimentos do setor e ao serviço da dívida. 

Art. 37. A programação orçamentária e o cronograma de 
execução mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social serão publicados pelo Poder Executivo a cada 
quadrimestre, até trinta dias após: 

I - a publicação da lei orçamentária, para o primeiro 
quadrimestre; e 

II - o encerramento do quadrimestre anterior, para os 
demais quadrimestres. 

Parágrafo único. O ato referido no "caput" e os que o 
modificarem serão constituídos de: 

I - metas quadrimestrais de realização de receitas, com 
especificação em metas bimestrais de arrecadação, desdobradas pela 
origem dos recursos; 

II - quadros de autorização de quotas orçamentárias 
quadrimestrais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, 
programas grupo de despesa e fonte de financiamento; 

III - demonstrativo quadrimestral do cronograma financeiro 
do Poder Executivo, por grupo de despesa e fonte de financiamento; 
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IV - demonstrativo quadrimestral do cronograma financeiro 

dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público; e 
V - metas quadrimestrais para o resultado primário dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social, com especificação em metas 
bimestrais. 

Art. 38. Verificado, ao final de cada bimestre, que a 
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas 
de resultado primário ou nominal previstas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de 
empenho e movimentação financeira, observando os seguintes 
critérios: 

I - a proporcionalidade de participação de cada um na 
receita orçamentária líquida; 

II - o comportamento dos recursos legalmente vinculados 
à finalidade específica; 

III - o cumprimento dos limites dos gastos com pessoal e 
encargos sociais, serviço da dívida, transferências constitucionais aos 
Municípios, vinculação à educação e à saúde; 

IV - as contrapartidas estaduais a convênios firmados; 
V - a garantia do cumprimento das despesas decorrentes 

de sentenças judiciais transitadas em julgado; e 
VI - as despesas obrigatórias de caráter constitucionais ou 

legais do Estado. 
§ 1° Na hipótese de ocorrência do disposto no "caput" 

deste artigo, o Poder Executivo comunicará aos demais Poderes e ao 
Ministério Público, até o vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao 
final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das 
estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um 
na limitação do empenho e da movimentação financeira. 

§ 2° Os Poderes e o Ministério Público, com base na 
comunicação de que trata o § 1°, publicarão, até o final do mês 
subseqüente ao encerramento do respectivo bimestre, ato 
estabelecendo as despesas que serão objeto de limitação de empenho 
e movimentação financeira. 

Art. 39. Para assegurar a aferição das metas de receita 
previstas no Anexo de Metas Fiscais e as transferências da receita 
resultante de impostos destinados constitucionalmente à manutenção e 
desenvolvimento do ensino e às ações e serviços públicos de saúde, 
os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público integralizarão, 
no mês de competência, os valores referentes ao Imposto de Renda 
Pessoa Física, retido na fonte, incidente sobre a remuneração de seus 
servidores. 
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Art. 40. Os grupos de natureza da despesa aprovados em 
cada projeto, atividade e operações especiais, na lei orçamentária 
anual, terão seu detalhamento por elementos de despesa registrado no 
SIAFEM, no primeiro dia útil do exercício de 2004, pela Secretaria 
Executiva de Estado de Gestão Orçamentária e Financeira. 

Parágrafo único. As alterações necessárias nos elementos 
de despesa referidos no "caput"deste artigo, desde que sejam no 
mesmo projeto, atividade e operação especial e no mesmo grupo de 
natureza da despesa, serão registradas no SIAFEM pelas unidades 
orçamentárias, no âmbito de cada Poder constituído e demais órgãos 
constitucionais independentes. 

Art. 41. A inclusão de grupo de natureza de despesa em 
projetos, atividades e operações especiais constantes da lei 
orçamentária será efetivada por meio da abertura de crédito adicional 
suplementar no Sistema de Execução Orçamentária - SEO, desde que 
decorra de: 

I - incorreções no processo de orçamentação dos projetos, 
atividades e operações especiais; e 

II - fatos que independem da ação volitiva do gestor. 
Art. 42. As alterações nas modalidades de aplicação e nos 

identificadores de uso e de resultado primário constantes da lei 
orçamentária, quando necessárias, serão efetivadas mediante portaria 
da Secretaria Executiva de Estado de Gestão Orçamentária e 
Financeira. 

Art. 43. A solicitação de crédito adicional suplementar para 
atividade ou projeto de um programa que proponha o cancelamento de 
dotação de outro programa somente será analisada quando 
acompanhada de exposição circunstanciada que a justifique e indique 
o seu impacto no alcance tanto do objetivo do programa objeto de 
cancelamento como do beneficiário. 

Art. 44. A solicitação de crédito adicional à conta de 
recursos de excesso de arrecadação proveniente da receita própria 
diretamente arrecadada pelos órgãos dos Poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo e pelo Ministério Público deverá ser 
acompanhada de exposição de motivos contendo a estimativa da 
receita para o exercício. 

Art. 45. Os recursos do Tesouro Estadual, destinados ao 
atendimento das ações e serviços públicos de saúde, serão 
programados integralmente no Fundo Estadual de Saúde - FES. 

Parágrafo único. A operacionalização da programação 
referida no "caput" deste artigo será mediante a descentralização das 
dotações orçamentárias efetuadas por meio de destaque ou provisão 
do crédito orçamentário do FES às demais unidades orçamentárias 
estaduais executoras das ações e serviços públicos de saúde.  
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Art. 46. As empresas estatais que integrarem o orçamento 

de investimento terão a totalidade de suas receitas e despesas 
monitoradas pela Secretaria Executiva de Estado de Gestão 
Orçamentária e Financeira, em conjunto com a Secretaria Especial da 
área a que esteja vinculada a empresa, obedecendo a normas a serem 
estabelecidas pela Secretaria Especial de Estado de Gestão. 

Art. 47. A modalidade de aplicação e o elemento de 
despesa que, na lei orçamentária, estiverem codificados como a 
classificar somente serão passíveis de execução orçamentária após a 
identificação da classificação pertinente. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO 

ESTADO COM PESSOAL 
Art. 48. No exercício financeiro de 2004, a despesa total 

do Estado com pessoal, conforme definido no art. 18 da Lei 
Complementar n° 101, de 2000, observará o limite máximo de sessenta 
por cento da receita corrente líquida apurada na forma do art. 19, inciso 
II, da referida Lei Complementar Federal. 

Parágrafo único. A repartição do limite global não poderá 
exceder os limites estabelecidos no art. 20, inciso II, da Lei 
Complementar n° 101, de 2000. 

Art. 49. Se a despesa com pessoal exceder a noventa e 
cinco por cento do limite, fica vedado para aqueles que houverem 
incorrido no excesso: 

I - a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração, a qualquer título, salvo os derivados de 
sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a 
revisão prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal; 

II - a criação de cargo, emprego ou função; 
III - a alteração de estrutura de carreira que implique 

aumento de despesa; 
IV - o provimento de cargo público, admissão ou 

contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvada a reposição 
decorrente de aposentaria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde, segurança, justiça e das funções essenciais á 
justiça; e 

V - a realização de hora-extra, salvo no caso do disposto 
no art. 99, § 8, inciso I, da Constituição Estadual, e aquelas destinadas 
ao atendimento de relevantes interesses públicos, especialmente os 
voltados para as áreas de segurança, assistência social, saúde, justiça 
e das funções essenciais à justiça, que ensejam situações 
emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. 
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Parágrafo único. A autorização para a realização de hora-
extra, de que trata o inciso V deste artigo, no âmbito do Poder 
Executivo, é de competência do Secretário Especial de cada área, 
referendada pelo Secretário Especial de Estado de Gestão. 

Art. 50. O Poder Executivo e os órgãos dos Poderes 
Judiciário e Legislativo, Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios e o Ministério Público farão publicar no Diário Oficial do 
Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao bimestre vencido, 
individualmente, a remuneração do pessoal ativo, inativo e pensionistas 
realizada no bimestre anterior, na forma dos anexos I e II desta Lei. 

Art. 51. As despesas de pessoal das empresas estatais 
dependentes não poderão ultrapassar o realizado em junho de 2003, 
projetado para o exercício, ressalvada a revisão prevista no art. 37, 
inciso X, da Constituição Federal. 

Art. 52. Os projetos de lei sobre criação e transformação 
de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com 
pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, no âmbito de 
cada Poder e do Ministério Público, de manifestação 

de sua adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o inciso II do art. 20 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 2000. 

§ 1° No âmbito do Poder Executivo, as manifestações de 
que trata o "caput"deste artigo são de competência da Secretaria 
Executiva de Estado de Administração e da Secretaria Executiva de 
Estado de Gestão Orçamentária e Financeira, devendo ser ratificadas 
pela Secretária Especial de Estado de Gestão. 

§ 2° Para atendimento do disposto no "caput" deste artigo, 
os projetos de lei serão sempre acompanhados de declaração do titular 
do órgão e do ordenador de despesas, com as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, conforme estabelece os arts, 16 e 17 
da Lei Complementar n° 101, de 2000. 

Art. 53. O Governo do Estado poderá realizar concurso 
público, ficando condicionada as respectivas contratações ao limite 
estabelecido no art. 49 desta Lei. 

Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado em proceder o 
reajuste dos servidores públicos civis e militares, respeitados os limites 
impostos pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA O ESTADO 
Art. 55. O Chefe do Poder Executivo poderá encaminhar à 

Assembléia Legislativa proposta de alteração na legislação tributária, 
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com o objetivo de adequá-la à promoção do desenvolvimento 
socioeconômico, 

Parágrafo único. Os efeitos das alterações na legislação 
tributária serão considerados na estimativa da receita, especialmente 
os relacionados com: 

I - revisão dos benefícios e incentivos fiscais existentes; 
II - fiscalização e controle das renúncias fiscais 

condicionadas; 
III- medidas do Governo Federal, em especial as de 

política tributária; e 
IV - tratamento tributário diferenciado à microempresa, ao 

microprodutor rural, à empresa de pequeno porte e ao produtor rural de 
pequeno porte. 

Art. 56. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção 
ou benefício de natureza tributária ou financeira deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto nas finanças públicas 
estaduais, assim corno das medidas de compensação previstas na 
legislação em vigor. 

Parágrafo único. Caso as disposições do "caput" deste 
artigo gerem impactos financeiros no mesmo exercício da concessão, 
só podem ser implementadas após a anulação de despesas em valor 
equivalente. 

Art. 57. Na estimativa das receitas do projeto de lei 
orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de 
alteração na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto 
de projetos de lei em tramitação na Assembléia Legislativa. 

§ 1° Se estimada a receita na forma deste artigo, no 
projeto de lei orçamentária, será identificada programação de despesa, 
condicionada às alterações de que trata este artigo. 

§ 2° Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, 
ou o sejam de forma a gerar receita menor que a estimada na lei 
orçamentária, as dotações correspondentes serão canceladas na 
mesma proporção da frustração da estimativa de receita, mediante 
decreto do Poder Executivo, até 31 de julho de 2004. 

CAPITULO VI 
DA POLITICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA 
FINANCEIRA OFICIAL DE FOMENTO 
Art. 58. A política financeira de fomento do Governo do 

Estado estimulará, complementarmente, os programas e linhas de 
crédito de organismos oficiais em atividades que fortaleçam a geração 
de emprego e renda no Estado e, em especial, aqueles 
empreendimentos de pequeno porte, visando, ao mesmo tempo, à 
concretização de cadeias produtivas na economia paraense. 
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Art. 59. A Agência Financeira Oficial do Estado direcionará 
a política de concessão de empréstimos e financiamentos, em 
consonância com os objetivos definidos no artigo anterior, para: 

I - pólo de irradiação de agronegócios da pecuária com 
base na agricultura familiar; 

II- pólo de irradiação de agronegócios da pecuária com 
base em unidades familiares; 

III 	pólo experimental e cultivo e armazenamento de 
grãos; 

IV - pesca artesanal e aqüicultura; 
V - agroindústria de origem animal e vegetal; 
VI - setor de couro e calçados, prioritariamente, com base 

em unidades de pequeno porte; 
VII - indústria moveleira, prioritariamente, com base em 

unidades de pequeno porte; 
VIII - projetos turísticos com base em micro e pequenos 

negócios; 
IX - cadeia mineral com base em micro e pequenas 

unidades fabris; 
X - projetos especiais de desobstrução de cadeias 

produtivas com base econômica e tecnológica diferenciada e com 
modelo de gestão compartilhada; 

XI - micro e pequenos negócios associados a programas 
de inclusão social e de combate à pobreza; e 

XII- projeto de infra-estrutura logística de suporte a 
empreendimentos de interesse social. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 60. As propostas de emenda a programas de trabalho 

integrantes do projeto de lei orçamentária anual e aos projetos que o 
modifiquem deverão ter, cumulativamente; 

I - custos compatíveis com o necessário à plena execução 
da emenda proposta; e 

II - enquadramento aos objetivos dos programas, ao Plano 
Plunanual 2004/2007 e às prioridades e diretrizes estabelecidas nos 
Capítulos I, II e III desta Lei. 

Parágrafo único. A exigência do previsto no inciso I ficará 
condicionada ao fornecimento aos Parlamentares, por parte do Poder 
executivo, quando do envio da proposta orçamentária, de planilhas 
com os custos médios, em seu menor nível, de obras e serviços 
usualmente realizados pela Administração Estadual. 
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Art. 61. O projeto de lei orçamentária anual será devolvido 

para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme o 
disposto no art. 204, § 5°, da Constituição Estadual. 

§ 1° Na hipótese de o projeto de lei orçamentária anual 
não ser sancionado até o dia 31 de dezembro de 2003, fica autorizada 
a execução da proposta orçamentária originalmente encaminhada à 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, com as dotações 
orçamentárias sendo liberadas mensalmente para movimentação, 
obedecendo aos seguintes limites: 

I - no montante necessário para cobertura de despesas de 
pessoal e encargos sociais, pagamento de benefícios da previdência 
social, serviço da dívida, débitos precatórios, obras em andamento, 
contratos de serviços e contrapartidas estaduais; 

II - um doze avos dos demais grupos de despesas; e 
III - até o limite de sua efetiva arrecadação, as despesas 

financiadas com receitas vinculadas e de operações oficiais de crédito. 
§ 2° Os saldos negativos eventualmente apurados em 

virtude do procedimento previsto neste artigo serão ajustados após a 
sanção da lei orçamentária, mediante a abertura de créditos adicionais 
com base em remanejamento de dotações orçamentárias. 

Art. 62. A proposição de dispositivo legal que crie órgãos, 
fundos, programas especiais ou similares, vinculando receita ou 
originando nova despesa, deverá, obrigatoriamente, atender ao 
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n° 101, de 2000, e ser 
submetido previamente à Secretaria Executiva de Estado de Gestão 
Orçamentária e Financeira. 

Art. 63. A reabertura dos créditos especiais e 
extraordinários, conforme o disposto no art. 206, § 2° da Constituição 
Estadual, será efetivada mediante decreto do Chefe do Poder 
Executivo. 

Parágrafo único. Na reabertura a que se refere o ncaput" 
deste artigo, a fonte de recurso deverá ser identificada como saldos de 
exercícios anteriores, superávit financeiro, independentemente da 
receita à conta da qual os créditos foram abertos. 

Art. 64. A lei orçamentária anual conterá autorização para 
abertura de créditos suplementares, conforme o disposto no art. 7°, 
inciso I, da Lei n° 4.320, de 1964. 

Art. 65. Observados os limites globais de empenho e a 
suficiência de disponibilidade de caixa, serão inscritas em Restos a 
Pagar somente as despesas empenhadas e efetivamente realizadas 
até 31 de dezembro, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou 
possa vir a ocorrer até 20 de janeiro do exercício seguinte. 
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§ 1° Para fins do disposto neste artigo, consideram-se 

realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços 
OU obras tenha efetivamente ocorrido no exercício e que estejam 
devidamente amparada por títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito, conforme estabelecidos no art. 63 da Lei 4.320, de 
1964. 

§ 2° O pagamento de Restos a Pagar no exercício 
seguinte, inscrito no exercício anterior, somente será efetuado se no 
ato de sua inscrição tiverem sido observados os mesmos requisitos 
previstos no "caput" deste artigo. 

§ 3° Excetuam-se do disposto do "caput"deste artigo as 
despesas empenhadas e não-liquidadas que correspondam a 
compromissos efetivamente assumidos em virtude de convênios, 
acordos ou instrumentos congêneres que não constem na lei 
orçamentária do exercício seguinte. 

Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 67. Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 6 de agosto de 2003. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
(Transe. do DOE n° N° 30003, de 07/08/2003) 

PÚBLICA 

Bombeiros 

2 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURNANÇA 

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 
N° DA TOMADA DE PREÇOS: 008/2003. 
Objeto: Equipamentos Operacionais para o Corpo de 

Data da Abertura: 16.09.2003. 
Horário: 09h30 
Local: SEGUP, Rua Arcipleste Manoel Teodoro n° 305. 
Valor do Edital: R$ 30,00 (trinta reais) 
Fonte de Recurso: 021 
Data da Assinatura: 29.08.2003. 
Ordenador Responsável: Ellen Margareth da Rocha Souza 
Dotação Orçamentária: 06.181.0060-1352 
(Transe. do DOE n° 30.019, de 01SET2003) 

4° PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - ELOGIO 

O CAP QOBM comandante do 7° SGBM/I, no uso da 
competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, 
resolve: 
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ELOGIAR: 
O 3° SGT BM MARCO ANTONIO DE SOUZA BASTOS, 

do 7° SGBM/I, por ter doado sangue voluntariamente à pessoa 
necessitada, no Banco de Sangue do Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará. HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a 
Corporação. INDIVIDUAL. 

RAIMUNDO N01€ TO DA COSTA - Cel QOBM 
Comandaste Geral do CBMPA 
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