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LEI MUNICIPAL Nq 127/94 	 DE 29 DE SETEMBRO DE 1.994. 

Disp6e sobre Diretrizes Orçamentri 

as para o exercIcio financeiro do 

ano de 1.995, e dá outras providn 
cias... 

Jose Messias de Almeida, PreIeito Municipal. 

Faço saber que o Poder Leis1ativo aprovou e 

eu, em curnprimeno ao art. 76, inciso IV, da 

Lei Orgnica Municipal, sanciono e promul-

6o a seguinte Lei: 

CAPTULO I 

Das Diretrizes Gerais 

Art, 1 - Ficarn definidas, nos termos da presente Lei,' 

as linlias mestras que nortearo a e1aboraço do Orçamento püblico 

municipal de Santa Maria das Barreiras, referente ao exercicio i'i 

nanceiro de 1.995. 

Pargrafo tinico - As Receitas a Despesas do Urçamento 

sero orçadas de conformidade corn Os preços vigentes do rns de ju 

lho, projetadas ate'dezembro do ario fluente, corn base nos Indices 

inflacionrios pievistos pelo Governo. 

Art. 2 - A Lei 0rçarnentria dever conter dispositivos 

que autorizem o Poder Executivo a: 

I - corrigir, se necessrio, trimestralmente, os cré-

ditos orçamentrios, tendo como parmetro a receita realizada e os 

indices inflacionrios apurados peiLo Governo 

II - realizar, en qualquer rns do exercicio financeiro 

operaçes de crdito por antecipaço da Receita aL6 o lirnite fixa-

do pela Reso1uço n 2  58/90 do Senado Federal, oI'erecendo como ga-

rantia a cota-parte do FPM e/ou do IcN; 

III - abrir crditos suplementares at determinada ith-

portância, para abender a insuficincia de dotaç6es orçamentrias. 

Art. 32 - A Lei 0rçanentária deverá dar atenço especi-

al s metas e prioridades delineadas nos anexos da presente Lei. 
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Art. 42 - As emendas a proposta do Orçamento somente p0 

dero ser aprovadis nos casos especificados no art.83,§ 32 da Lei 
0rnica Municipal. 

Art. 52 - Ngo podero ser fixadas despesas sern que este 

jam definidas as fontes de recursos. 

Art. 62 - 0 Projeto do Orçamento anual para 1.995 deve-

ra submetido a apreciaço da Câmara Municipal ate'o dia 30 de 
setembro e aprovado at6 o final da sesso leislativa do ano car 

rente, devendo o mesmo ser acompanhado de demonstrativo regionali 

zado e setorizado das Receitas e Despesas. 

CAPTUL0 II 

Das Diretrizes do Orçamento Fiscal e do 

- 	 Orçamento da Seguridade Social. 

Sego I 

Das Diretrizes Comum 

Art. 72 - As Despesas corn pessoal e encargos sociais no 

tergo aumento superior variaço do Indice do Governo Federal, 

sempre respeitando o limite mximo de 65(sessenta a cinco por 

canto) do valor da receita municipal corrente, conforme o dispos-

to no art. 38, do Ato ds Disposiç6es Transitórias da Constitui--

ço Federal. 

Para'grafo Unico - Para efeito do disposto neste artigo, 

no sero considerados as gastos corn inativos e pensionistas. 

Art. 82 - Para a manuteno e desenvolvimento do ensino 

no Municipio, o orçamento fiscal designar, no mInimo, 25% (vinte 

e cinco por cento) da receita resultante de irupostos, compreendi-

da a proveniente de transferencias. 

Seçáo II - Do Orçarnento Fiscal 

Art. 92 - 0 0rçameno devera conter projeç6es de aumento 

de remuneraço para a pessoal do Poder Executivo e do Pod.er Legis 

lativo. 

Art. 10 - Na hip6tese de alteraço no Plano de Cargos e 

Sala'rios do pes.oal do Poder Exedutivo, no havera nova criaço 

de cargos. 
Art. 11 - Durante o exercIcio de 1.995 ngo sero admiti-

dos novos funcionrios, exceto: 

a) Os decorrentes de aprovaço em concurso piblico; 



ESTADO DO PARA 

:. Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras 
GABINETE DO PREFEITO 

Santa Maria das Barreiras 	 Pará 

Art. 12 - Na Lei 0rçainentria devergo ser inseridas 	as 

Despesas de Capital para Obras a Instalaçes, Equipamento e Materi 

al permanente. 

Art. 13 - As despesas corn outros custeios da Administra-

ço easde  Capital, bern corno as definidas no art. 32,  obedecergo 

os limites do pargrafo inico do art. 19 desta Lei. 

Art. l- - 0 disposto mo art. 72  e nos de n 2 s 10 e 11 des 

ta Lei sera' er observado, no que couber, pelo Fader Legislativo, quan 

do da elaboraço de suas despesas que srgo incluIdas no Orçamento 

Seço III 

Do Orçarnerito da Seguridade Social 

Art. 15 - 0 Orçarnento da Seguridade Social abranger as' 

dotaçes destinadas a atender as ages de Lodos as Orgos da Admi-

nistraço Municipal. 

Pargrafo iinico - A seguridade social compreende urn con 

junto integrado de ages, para atender as areas de saide, previdn 

cia e assistncia social. 

Art. 16 - 0 orçarnento da seguridade social •contara 	corn 

reursos de: 

a) transferncia da Unigo e do Estado; 

b) transferncia do orçarnento fiscal; 

c) contribuiçes sociais dos servidores piblicos munici-

pals; 

d) transferencia do Governo Federal pelo Sisterna Unico 

de Sai5.de; 

e) outras fontes previstas na Lei 0rçamentrias. 

Sego IV 

Das Alteraçes na Legislaço Tributa'ria 

Art, 17 - Para rnelhor capacitar o MunicIpio no processo' 

de captago dos recursos de seus tributos, a Poder Executivo envia 

Cmara Municipal, at6 30 (trinta) de setembro do exercacio fi 

nanceiro vigente, o projeto de lei propondo alteraçes no C6digo 

Tribut±io, especialmente sobre: 

a) prazo para lançamarito e cobrança dos impostos munici-

pais( ISSQN, IPTU, ITBI, IVVC); 
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b) estabelecirnentode novos critrios para a correço dos 

créditos tributarios, recebidos corn atra5o; 

c) reviso das aliquotas pare cobrar os impos Los, coritri 

buiço de melhoria e taxas sobre serviços prestados ou pelo exerci 

cio regular do poder de policia municipal; 

d) estabelecimento de novo valor para a Unidade Fiscal 

Municipal; 

e) aperfeiçoamento dos critrios e estabelecirnento 	de 

novas bases de cáiculo para a cobrança dos tributos, taxas e con--

tribuiço de meihoria. 

CAPITULO III 

Da 0rganizaço e Estrutura da Lei 0rçamentria 

Art. 18 - Na lei orçamentria, que dever constar a pro 

ramaço conjunta do orçamento fiscal e o da seguridade social, as 

receiLas e as despesas sergo assim classificadas: 

I - RECEITA: 

a) par categoria econ6mica; 

b) por fontes. 

II - DESPESA: 

a) por £unç6es do Governo; 

b) por Poderes e Unidades 0rçamentrias; 

c) por categorias econ6micas. 

Art. 19 - Fargo parte integrante e acornpanharo a lei or 

çamentria os anexos definidos no art. 22  da Lei 4.320/64, atuali-

zada pela Porta.ri6 SOF/15/78 e suas posteriores rnodificaçes. 

CAPfI'ULO IV 

Das Disposiçes Gerais 

Art. 20 -,Os recursos oriundos de alienaço de bens pa 

trimoniais previstos no Orçamento sergo designados para despesas 

de capital. 

Art. 21 - As metas e prioridades constantes dos Anexos 

desta Lei sero relevantes e prioritrias para a Ac1ministraço Mu-

nicipal, cuja consecuço devera ser efetivada, desde que haja dis-

ponibilidade nas dotqç6es orçamentrias. 

Art. 22 - Na execuço do orçamento sero mantidos os cri 

trios definidos na Lei 0rçarnentria, para a atualizao dos respe 

CLVOS rkitos. 



G ESTADO DO PARA 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras 
- GABINETE DO PREFEITO 	 ete  

Santa Maria dos Barreiras 	 - 	 Pará 

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi 

caço, revogadas as disposiçes em contrrio. 

GABINETE DO SR. PREF'EITO MUIiPAL, em 29 de Setembro' 

de 1.994. 

SIASDEMEIDA 

- Prefeito Nunicipal - 

Esta Lei foi levada ao conhecimento pilblico atravs de 

aiixaço no local de costume do prdio da Prefeitura, na mesma da 

ta supra. 

Sec. Nun. de Admitraço 
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ANEXO I 

DA LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - ANO 1995 

Metas e Prioridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo para 

a e1aboreço do ORAMENTO PROGRAMA para o execIcio financeiro de 

1.995. 

PODER EXECUfIVO 

1.0 - GABINETE DO PREFEITO: 

1 - rnanutenço do Gabinete do Pre±'eito 

2 - rnanutençgo de assessorias (juridica e especial) 

3 - rnanutenço de dois veiculos 
L. 

- manutenço de urn seurança pessoal 

5 - manutenço de urn vigia noturno para a residen.cia do 	Pre 

Leito, 

2.0 - SEC. DE ADM.PLANEJAMENTO, FINANçAS, OBRAS E ARICULTURA 

DiretrizesGerais: 

• assegurar condiç6es tcnicas para meihor racionalizar deci--

s6es objetivadas 

• assegurar condiçes materials e humanas para o desenvolvirnen 

to das atividades da Adrninistraço Pb1ica, objetivarido pro 

piciar melhor atendimento e bem-estar a comunidade 
• promover treinamento de Recursos Hurnanos 

• revisar o Ccdigo Tributrio Municipal para o exerccio finan 

ceiro de 1.995. 

2.0.1 DEPARTAMENfO DE FINANçAs: 

a) assegurar Os trabaihos de natureza financeira e contbil 

da Adrninistraço. 

b) acompanhar a reforina tributria do Governo Federal; 

c) acompahhar a evo1uco da Lei 8.666/93 e suas metas. 

2.0.2 DEPARTAr4ENTO DE OBRAS?, URBANISMO E TERRAS PATRINONIAIS 

a) construço, recuperaço e manutenço de estradas, pontes' 

e bueiros; 

b) aquisio de 01 caminho, mqunas e equipamentos; 
V 

c) pavinienaçao asfaltica de quatro quilornetros na sede 9  
Nova Esperança, So Joo Batista e Casa de Tbua; 
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Continuaçgo do anexo I 	 fl.02 

d) encascalhamento de Ruas e Avenidas da sede e dos povoados 

de Nova Esperança, Casa de Tbua, S.Jogo Batista e Novo Marl 

zonte; 

e) construço da Praça dos Trs Poderes, na sede; 

f) arborizaço da sede e Nova Esperança; 

g) reguiarizaço dos loteamertos urbanos da sede e dos povoa 

dos; 

h) drenagem e regularizao de curso d'gua(pluvlal) na sede 

i) construço de muro de arrirno na sede (as margens do Rio 

Araguaia); 

) construço do prédio destinado a instaiaço e funcionamen 

to da Cmara Municipal; 

1) murar o cemitrio local. 

2.0.3 DEPARTAPENT0 DE AGRICULTURA: 

a) contrataço de urn engenheiro agrnomo; 

b) implantaço de urn Horto Botnico Municipal na sede, para 

obter mudas e espcies nativas e arvores frutiferas; 

c) implantaço de projeto agrrcola em area de expanso da 

sede ( 62,92 hectares); 

d) adotar politica de incentivo e fomento ao pequeno e mini 

produtor, para aurnentar a produço e produtividade de alimen 

os co rnun1cp1o; 

e) dar apoio 	legalizaço das posses (adquiridas) de terras 

3.0 - SECRETARIA DE EDUCAc0 0  DESPORTOS E TURISMO: 

a) dar continuidade priorizaço do ensino fundamental e 

pr-escolar; ampliar salas de aulas e reformar escolas; 

b) promover o recensearrtento da popuiaço que alcança a idade 

escolar; 

c) apoiar e incentivar a valorizaço e a difuso das manifes 

taçes culturais do municpio; 

d) adquirir urn veIculo que se destinar atrabalhas de super 

visionamento e transporte de materials as escolas da rede de 

ensino do municIpio. 

e) construço e equipamento de urn parque infantil na sede; 

f) incentivar e foiiientar as prticas desportivas amadoras; 

g) incentivar e promover a turiarno do Rio Araguaia, como fa 

tor de desenvolvimento social e econmico, elaborando para 

tanto, a Piano Diretor de .urismo, que devera ser aprovado 
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f] .03 
h) adquirir urn Barco Fluvial, de rndio porte, para operar na 

travessia de turistas e bnhistas, do porto local as praias 
do Rio Arauaia; 

i) construir urn estdio municipal de futebol. 

4.0 SECRETARIA DE AçO SOCIAL, MEIO A.MBIENTE E SAUDE: 

a) dar continuidade aos serviços executados na liorta Comuni-

tria da sede; 

b) implantar horta comunitria nos povoados; 

c) adoço de programas especiais para divertimento e recrea-

ç.o de pessoas idosas; 

d) construço de casa dos idosos; 

e) assegurar transporte, cestas bsicas e outros auxLios as 
pessoas carentes; 

f) aquisiço de urn veiculo (ambuJncia) para dar assistncia 

regio da Casa de Tbua; 

g) acjuisiço de equipamentos para Postos de Saiide; 

i) aquisiço de medicamentos para Postos de Swide; 

i) assegurar populaço carente Os serviços essenciais 	de 

saide preventiva, atravs de campanhas educativas, assistn-

cis e profi1ticas, para combater e evitar as doenças endami 

cas e transmiss(veis; 

j) reforma dos Postos de Saide; 

1) con uratar mdico e odontôlogo para prescar serviços pro 

fissionais no municIpio; 

m) adquirir urn treiller odonto-médico para dar assistncia 

no interior do inunicIpio; 

n) promoço de meios necessrios para assegurar a todos o di 

reito ao meio ambiente saudvel, articulando corn orgaos esta 

duais, regionais e federais competentes, obetivando soluclo 

nar os problemas relativos proteo ambiental; 

o) municipalizar a sade; 

p) criar escola profissionalizante em datilografia. 

ANEXO II 

PODER LEGISLATIVO: 

5.0 CNARA MUNICIPAL 

Nanutenço da Cmara Municipal, dentro dos limites constitu 

cionais e legais, atravs de repasses de duodcimos. 


