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LEI MUNICIPAL N° 097/93 	 Em 30 de Setembro de 1.993. 

DISPE SOBRE AS DIR''TRTZES ORçAMEN 

TRIAS PARA 0 •U0 Dt 1.994, E OA 

OIJTR.AS PRCVIDNCI.&S 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRIRAS-S-

TADO DO PAP, faz saber que a Crnara Municipal aprova e ele 

sanciona a 	uinte Lei: 

CAPrTuLO I 

AS DIRETRIZES GERAIS 

ARTIGO 1 - Ficani estabelecidas, nos termos desta Lei, as Dire 

trizes gerais para a e1ahoraço dos orçamentos relativos ao 

exerc:Ecio fiianceiro de 1.994 do iunic{pio de Santa !aria  das 
3arreiras. 

ARTIGO 2° - Nos Projetos de Lei 0rçamentrio, as Receitso e as 

Daspes.s sero orçadas set,-undo os precos vigentes do m6s de 

junho, rojetadas ate o nis de dezembro do ario de 1.993, medi-

a;-ra correço mnsa1 pelos {ndices oficiais do Governo, que se 

ra orado para o ano subsequente. 

ARTIGO 30 - A Lei Orçamentária conterá dispositivos autorizan-

do o Poder xecutivo a: 

I - Atualizar, se necessrio, os crdito orçarnentri-

os anual, tendo corno oararnetro a receia realizada 

e os {ndices oficials estaheleci o polo Governo Fe 

deral. 

II 	Realizar, durate o exerco10 financeiro, 0eraço 

de Credito por antecipa'ao da kece
•
ta ate'  o unite 

Lixado pela rosoiurgo n , ' 58/90 do L3enado Federal,' 

oferecendo corno garantia a cota parte do FPN e ou' 

a cota parte do ICS. 

III -. brir Crditos Suplernentares, nara atender a nsu- 

±'icincia das Dotoc6es 0rçarnentrias. 

ARTIGO 40 - Na Lei 0rcamer'itria, a programaço de trahaiho de- 
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ARTIGO 5P - No podero ser fixadas despesas sem que estejam de 
finidas as fontes de recursos. 

ARTIGO 6 - As ernendas ao Projeto de Lei do Orçamento, s6 pode-
ro ocorrer se obedecido o dispositivo no Art. 166, pargrafo 

3 9  I e III da Coristituiço Federal, devcndo ser apresentadas 
corn o n{vel de detaiharnento, Os demostrativos e as informaçoes' 

estabelecidas para o Orçarnento e consoante o que dispuser a Lei 
Org3nica deste unicpio em seu artigo 82. 

ARTIGO 7 - 0 Projeto de Lei Orçamentrio atenderg a previso 
do prograrna anual de trabaiho do Goerno Federal, setorizando 
conforme as Unidades de Administraco Direta e Indireta, segun-
do a competncia atribu{da s normas, na Lei de Organizaco A-
ministrativa desta Prefeitura. 

ARTIGO 8 - Os gastos 1'unicipais destinados ?is aquisiçes de 
bens e servicos para 0 cumprirnentos dos objetivos do unicpio' 
bern comb os comprornissos de natureza social a fthanceira deve--
ro ser efetuadas de acordo corn as prioridades estabelecidas, 
nos anexos desta Lei e expressarnente especiflcndas na Lei Orca-

rnentaria, 

Pargrafo tnico - Os investirnentos em fase de execuço tero 

preferncia sobre novos projetos. 

CAPTULO II 

DAS DIRTRIZS DOS ORAMNTOS FISCAL 

e da Seguridade Social 

sEço - i - 

Das Diretrizes Comuns 

ARTIGO 99 - As despesas corn pessoal e encargos sociais devero 

obedecer aos seguintes critrios: 

I - as despesas corn pessoal e encargos sociais no tero aumen 
to superior variço do fndice do Governo, e dotado em ' 
Lei prpria, em relaço aos critrios correspondente ao Or 

camento de 1994, respeitando o lirnite estabelecido no arti 

go 38, do Ato das Disposiçes Constitucionais Transitrias 

da Constituiço Federal; 

II - para efeito do disposto no inciso anterior, no sergo con-
siderados os gas Los corn inativos e perisionistas desta pre-
feitura; 

III - a realizaço de Concurso Piiblico, se fizer necessrio. 
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sEco II 

DAS DIRETRIZES ESPECFICAS DO ORAMENTO FISCAL 

ARTIGO 11 - a e1aboraço da proposta orçarnentria, sergo ob-

servadas as prioridades estabelecidas aos programas constan-- 
tes do anexo I desta Lei. 

ARTIGO 12 - No sero admitidos novos funcionrios para o qua 

dro pessoal fixo da Prefeitura, durante o exerccio de 1.994, 

exceto, em caso de vaga e necessidade, quando decorrnte de 
aprothaco em concurso ptblico. 

ARTIGO 13 - Para atender os serviços essericiais nas areas de' 
saude, educaco, administraço, habitaco, urbanismo e obras, 

agricultura, aço social, gahinete do prefeito, o Poder xecu 
tivo poderg contratar prestadores de servico, por tempo deter 
minado, cujas despesas sero previstas no Orçmento Anual, 

ARTIGO 14 - \s despesas corn outros custeios da Administraço' 
e bern assim, as definidas no artigo 11, obedecendo os limites 
previstos no Artigo 2 9  desta Lei. 

ARTIGO 15 - As normas estabelecidas nos Artigos 9, I, Artigos 
12 e 14 desta Lei, seräo observadas ate'onde couber, pelo Po-
der Legislativo deste unicpio, na proposiço de suas despe-
sas que sero includas no Orçamento. 

/ 

ARTIGO 16 - 0 orçamento fiscal designara
p
, no minirno 25% (yin 

te e cinco) por cento do total das receitas arrecadadas prove 
nientes de impostos prSprios e transferidos, para o desenvol- 
vimento do ensino fundamental de Santa raria das Barreiras, 

conforrne dispe o artigo 212, da Cosntituiço Federal. 

ARTIGO 17 - A Lei 0rçamentria conter dotaco espedfica pa-
ra constituir recursos a ahertura de 6rditos Adicionais no 
xercrcio financeiro de 1994, observando-se, para tanto o dis 
osto no Artigo 5 desta Lei. 

S:ç0 III 

Diretrizes especcficas do orçamento da 

Seguridade Social 

RTIGC 18 - 0 Orcamento da 3eguridade Social, comnreendera As 
dotaç6es destinadas a atender todas as ac6es dos 6rggos da Ad 
rninistraco Direta e Indireta, nos termos da Lei Orgnica do' 
uniccpio de Santa Maria das Barreiras, segundo a competncia 
desses rgos definidos por lei runicinal especffica 
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PARAFO CNICO - A Seguridade Social atender as aç6es peculia-
res nas reas de Sade, Previdncia e Assistncia Social. 

ARTIGO 19 — 0 Orçamento da Seguridade Social contar corn recur--
sos provenierites de: 

I - transferncia da Unio e do Estado, atravs de Convnios 
conforme disp6e o Artigo 198, I da Constituiço Federal; 

II - de transferncia do orçamento fiscal; 

III - das contribuces sociais dos servidores pblico munici-
pal, conforme definir a Legislaço Tunicipal pertinente; 

IV - das receitas prcprias dos cSrgos, fundos E,  entidades que 
integram exclusivamente o orçamento do que trata este Ar 
tigo; 

V - dos recursos provenientes de transferncia do Governo Fe 
deral pelo Sistema nico de Sa'de; 

IV - de outras fontes previstas na Lei 0rçamentria. 

PARGRAF0 INIC0 - Os recursos provenientes do Sistema 11nico de 
Sade sero aplicados de acordo corn o piano de ap1icaço, previ- 
amente definido. 

ATIG0 20 - 0 Conjunto de aç6es de iniciativa do Poder Sxecutivo, 
visando assegurar o direito Sade, Previdncia e Assistnc1a 
Social as populac6es car.ntes do Municfpio, sera' er desenvolvida pt 
los 5rgos definidos no Artigo 18 desta Lei. 

ARTIGO 21 - A prograrnaco voltada A assistncia social, dcver 
ter comb objetivo final a participaço do indivfduo na vida eco-
nmica da cornunidade da qual faz parte. 

sç7o Iv 

DAS ALTRAES NA LEGISLAO TRIBUTiRIA 

RTIGO 22 - 0 Poder Executivo enviar 	Cmara Municipal, at6 30 
ias antes do encerramento do corrente exercfcio financeiro, Pro 
eto de Lei dispondo sobre alteraç6es na Legislaco Tributria I  
specialmente sobre: 

I - reducão nos prazos de lançamento e arrecadaco dos trihu 
tos municipal, visando preservar os resp ctivos valores; 

II - prazo de entrega do DAM ( Documento de Arrecadaço uni-
cipal), para cobrança dos Tributos Municipal; 

a) - T.L.L - 	o dia 30 de Janeiro de cada ano; 
b) - I.P.T.0 - ate' 0 dia 30 de junho de cada ano; 

c) - I.V.V.0 - ate'o dia 05 de cada ms; 
d) - I.S.S.S.N - ate'o dia 05 de cada ms; 

e) - demais tributos, conforme legislaço em vigor. 

III - Aperfeiçoamento dos critrios para a correço dos crd1tos 
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IV - correço do fndice percentuais incidentes sobre taxas 
de serviços prestados e ou colocadas disposiço do' 
contribuinte; 

V - reviso das aliquotas e taxas de incedncia dos impos 
tos visando meihorar a progressividade destes trihu--
tos. 

VI - correço de unidade fiscal de acordo para efeitos e 
base de chcuios. (UFIR) 

CAPTUL0 III 

DA ORGANIZA0 S ESTRUTUR.A DA LEI 
ORANENTRIA 

ARTIGO 23 - Na Lei 0rcamentria Anual, que apresentarao  conjunta 
mente a programa( -;o o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,' 

as receitas e as despesas sero classificadas: 

I - RECITA: 

a) - por categoria econmica 

b) - por forites 

II - DE3FESA: 

a) - por func6es de Governo; 
b) - por poderes e Unidades 0rçamentrias; 
c) - por categorias econmicas. 

ARTIGO 24 - A Lei Orçamentria serg composta dos anexos defini- 
dos no Artigo 29 da Lei ng 4.320/64, atualizada pela portaria 
ng SOF/15/78 e suas modificaçes. 

ARTIGO 25 - Os recursos provenientes da alienacäo de bens patri 
moniais previstos no Orçamento, sero designados para despesa5 
de capital. 

PARiGRAFO 1NICO - para efeito deste artigo, fica vedada a vincu 
iaço desses recursos transferncia para rgos da Administra 
ço Indireta. 

CAPTULO Iv 

DAS DIsPOsIcEs GRAIS 

ARTIGO 26 - Projetos e atividades constantes dos anexos desta 

Lei, sero considerados prioritrios para efeito do curnprimento 
das normas determinadas pela Lei Orgânica do Municpio, desde 

que haja disponibilidade, em suas dotaçes orçamentrias. 

ARTIGO 27—Na execuço do Orcamento, sero mantidos os crit--

rios definidos na Lei 0rçamentria, para a atualizaço dos res- 
+4rr Cr4+rc 
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Art. 28 - 0 Projeto de Lei °rçamentrio, sera' er encaminhado a Ca-
mara Municipal ate'o dia 30 de seternbro do corrente ano e, pa-
ra a aprovaço do Orçamento sero observ-dos Os prazos estabe-
lecidc's na Lei 0rgnica do MunicIpio. 

Art. 29 - 0 Projeto de Lei 0rçamentrio deveral  ser aprovado 
ate' 0 trmino da corrente sesso legislativa. 

Pargrafo Inico - Caso o Projeto de Lei 0rcamentrio ngo seja' 
aprovado ate'o incio do exerccio financeiro de 1994. a sua 

programaço poder ser executada at4 o limite de 1/12 t urn do-
ze avos ) do total de cada dotaço, para atender despesas ma- 
diveis, em cada mas, ate'que seja 0 Projeto aprovado. 
Art. 30 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaço, 
revogadas as disposiç6es em contrrio. 

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santa Maria das' 
Barreiras, em 30 de setembro de 1993. 

iq  
DE ALTEIDA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

Da Lei de Diretrizes 0rcamentrias - Orcamento Fiscal 

Prioridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municial, 
Para elaboraçâo do Orçamento do Program Anual Para o exercfcio' 
inanceiro do ano de 1994. 

a) PODER EXECUTIVO 

1 - Educacâo e Cultura: 

1.1 - constvuço de Unidade Escolar na sede do municCpio ou 
nos Distritos do munic{pio, a fim de atender e desenvolver o en-

sino fundamental de nosso municpio, nas demandas crescentes da' 
faixa etria do estudo, aurnentando o nmero de vagas na rede  del 

ensino piiblico municipal. 

1.2 construco de quadras de esportes 
( 01 ) na sede e outra 

no Distrito de Nova Esperança e outra em Sg0 Joo Batista. 

1.3 - imp1antaco do centro de informtica na sede do municf - 

pio. 
1.4 - aquisiço de material didtico Para alunos e professo - 

res ds escolas pgblicas municipais e esportivos. 

- promover, incentivar e desenvolver progrimas que objeti-
vem erradicaço do analfabetismo. 

1,6 - prornover as atividades desportivas no municpio, incenti 

vando Os jovens na prtica de esportes, competiç6es de jogos es-
tudantis, investir no laser, no esporte e turisrno. 

1.7 - treinarnento de profesores, no sentido de poderem ofere-
cer meihores condiç6es de ensino no municfpio. 

1.8 - aquisiço de fanfarras Para as escolas da sede e dos Dis 

tritos. 

1.9 - promover eventos culturais no municCpio, apresentac6es 

em outros municipios e Estados, do nosso folcioro municipal. 

b) AE1INISTRAO e PLANEJAMdNTO 

2 - Administraco Bsica 
2.1 - assegurar condiçes Para o desenv ivirnento das ativida - 

des de Adm1nistraco Pb1ica, corn 0 objetivo de propiciar meihor 

atendimento a Comunidade. 



ESTADO DO PARA 

%W 	
Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras 

GABINETE DO PREFEITO 

Santa Maria das Barreiras 	 - Pará 

2.2 - realizar sempre treinarnento de recursos humanos, apar3 - 

ihamerito dos 6rgos da estrutura adrninistrtiva. 

2.3 	r':alizar rev1so no CSdigo Tributrio Municipal, corn re- 

v1so das alLuotas. 

2.4 - acompanhar reforma tributria pelo Governo, digo, do Go-
verno Federal, alterando tributos so for o caso. 

2.5 - investirnento na area de Telecornunicaçes, na sede e Dis-
tritos do municpio. 

c) 02RAS e TRAM PORT S 

3 - Secretaria de Obras 

3.1 - construço de pontes e bueiros nos logradouros piiblicos, 

rodovias e estradas vicinais. 

3.2 - aquisiço de mquinas, veculos, equiparnentos rodovi - 

rios, barcos, motores corn geradores e manutenco, conv&nifls, etc 

3.3 - construço do pr&lio da Camara Municipal. 

3.4 - construço de Postos Telefnico.s nos Ditritos do Municf-
pio. 

3.5 - remanejamento da Torre da Telepar, da cidade de Santa ' 
Maria das B5 rreiras 

, 	3.6 -contruço do prdio da sub.-Freiieitura no Distrito de No- 
va E3p ranca. 

3. 7.- construco do prdio cia Creche de Nova Esperança, conv-

Z;/ nio corn o Governo Estadual. 

3.8 construço de lavanderia piib1ica em Nova Esperanqn. 

3.9 - construço de uma Delegaicia PbUca em Nova E5perança. 

3.10- construcgo de uma 1avandeia ph1ica em S. Joo Bati ta. 
3.11 - construço de urna lavandetia p6b1ica em Vila Nova. 
3.12 - construço de uma lavanderia p6b1ica em Sawan6polis. 

3.13 - construco de uma Delegacia de Po]icia e Alojamento no' 
Distrito de Sriwan6polis. 

3.14 - construco de urn alojámento pars visitantes em Santa Ma 
na das Barreiras. 

d) AGRICUITURA 

4 - Secretaria de Agricultura 

4.1 - aquisico de urn caminho para escoamento da produço dos 

pequenos produtores, pars a sede d; municiplo. 
4.2 - manutengab cia Horta Comunitria na sede e 

e campo de an1ises tcnicas, para testes de lavouras. 
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(--) HABITAC0 e URBANISMO 

5 - Urbanismo 

5.1 - urbanizaço na sede e nos Distritos do MunicIpio, corn ' 
plantio do rvores e similares. 

5.2 - obras de saneameuto bsico nos Distritos e sede do Muni 
cIpio. 

5.3 - amp1iaco da zona urbana da sede e dos Distritos. 
5.4 - serviços de infra-estrutura e meihoramento da sede e 

Distritos, Corn pavirnentaço de Ruas e Avenidas. 

r) A.;SISTENCIA e ACO SOCIAL 
6 Seguridade Social 

6.1 - prosseguir atendirnento s crianças de 0 a 06 anos de i-
dade 

6.2 manutenço de creches, mediante Convnioc corn a LBA. 
6.3 - prornover recolhimerto para a foramaço do patrimnio do 

servidor p(ihlico ( FASEP ). 

6.4 - destinar os recursos necessrios provententes do reco - 
lhimento da ccntribui(o Yrevidenciria aos servidores, ao seu 

atendimento m1ico social e hospitalar. 

44g) CA LEI DE DIR1TRIZES ORçAMENTARIAS - SEGURIDADE SOCIAL 
7 - Seguridado Social 

7.1 - Assegurar a popuiaço carente os serviços essenciais de 
sa Cde preventiva, atrar4s d' cainpanha s educativas, a ssistenc ia s 

profilaxia contra doenças end&micas e t'ansrnissIveis. 

7.2 - Construço, arnpliaço e reforma de postos mdicos no 1T 

nic{pio corn apoio de diversas esferas do overno. 

7.3 - Construço de iterros anitários. 

7.4 - Capacitaco e formaco de Recursos Humanos. 

7,5 - Aquisiço de urn treiller odonto-medico e material destj 
nado a assistncia integral a Sade. 

7.6 - Despesas corn pessoas, corn referncia a transpertes, ces 
tas básicas, hosnedagem, aux{lio a gestantes carentes. 
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7.7 - Despesas corn referncia a meclicamentos, etc •., 

h) G3INETE DO PRE1ITO 

8 - GA3INET 

8.1 - Manutençao do Gahjnete do Prefeito Municipal de Santa 
Maria das Barreiras, corn verhas especifica no Programa Anual de 
Trabalbo. 

8.2 - Aquisirn de velculo, em convenio corn Governo do esta 
do. 

8.3 - Manutenço de Vefcuios. 

(3,4 - anutenço corn assesorias, diretas e outras. 

8.5 - amuternço corn a segurança do P'runiccpio. 

1) PODER LEGISLATIVO 

9 - Legislativo 

9.1 - Continuidade dos trabaihos Legs1ativcs no Ambito de I  
suas competencias constitucionais. 


