
ESTADODOPARA 

PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
GABINETE DO PREFEITO 

Santa Maria das Barreiras 	 - 	 pará 

LEI MUNICIPAL NQ 150/95 	 Em 03 de outubro de 1.995. 

Dispe sobre Dire trizea 0rçanent.ris 

para o exercicio financeiro do ano de 

1.996, e d4l outraa providinciae. 

0 Prefeito Municipal do Santa Maria des Barreiras, Estado do 

Part, faz saber que a C&mara Municipal aprovou e ole 8&flciofll $ 

aeguinte Lei: 

CAPtTUI0 I 

Das Dire trizos Gerais 

4rt. )Q Joe teruOa da. preuente Lei, ficarn dofinida.s as liii-

has bsicaa quo nortsaro s elsbortço do Orçsaento Pib1ico Muni-

cipal di Santa Maria d&s Barreirae, alusivo so •zsrcicio finaxicei 

ro de 1.996. 

Pargrafo thilco - As Receitas e Disposes do Orçarnento serio 

orçadaa do acordo corn os preçoe vigentes no me do julho projeta-

des at dezeznbro do eno corrents, corn bade nos indices inflacioni 

rios prsvis toe polo Go'vsrao. 

Art. 22 - A Lei Orçamentiria dev.ri dar atençao especial as 

m.tae e prioridadea dslinsadas no An.zo acippado na prsente 1•i 

be= cono deverai  conter diS?ositivoe que autorizern o Poder Executi 

vo a: 

I - realizer, em qualqu.r ms do exsroioio financei.ro, opera-

case di crdito por antecipaço da Recei'ta ati o limits permitido 

S nos terwos da J.sgislaço pertinsute, dando como garanta a cot& 

parts do PPM ./ ou IONS; 

II - abrir crditoe supl.nisntares para atender insuficincia' 

di dotaçes orçaznentiriae; 

III - corrigir, 	nsceseiric ,trimastraimente, os crditos 

inflacionirios apurados e divulgados polo Goverrto Federal. 

Art. 32 - As ernendaa propoeta do Orçwnexito •oa.nts podero' 

sir eprovadas nos cleos espocificados no art. 83, § 32, ds. Lei Or 

ginica Municipal. 
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Art. 42 - No podero nor fizadas despesas scm quo sate 3a.nl defi 

nidaa as reapectivas fontos do recursos. 

Art. 59 - 0 Projeto do orçamento anual par.. 1.996 devrL 	ser 

submetido 'a a.preeiaçao di. C&zn..ra Municipal ate'o di.. 30 dc astern-

bro e aprovdo ate'o final da s.aso legia]ativa regionsliasdo . 

setorisado dam Receita.a e Depeaas. 

CAP±TULO Ii 

Das Dire trizes do 0rçaento Fiscal e do Orçametto 

da S.guridad. Social 

Ssçio I - Das Diretris.e Curnuns 

Art. 69 - As d..p.as corn p.iaoal . •ncaroa •oCiais nio teric 

aurnente superior 'a variaço do Indic. do Governo Federal, r.ap.i--

tando-e o limits rniiao di 60% (aess.nta por cinto) das recelta.' 

corrent.s arrsca.ddas polo luniciplo, di acordo corn o inciso III 

da Lei Coaplcentar Federal n2 82, do 27 di marco do 1.995. 

Art. 72 - Para a inanu'tençço • degenvolvirnento do mama no Mu-

nic{pio, o orca1neLic) fiscal d.atinar, no minimo, 25% (vinte . cm 
co por cento) di. Receita resultante dc impostos, comprsendidz o 

proveniente dc traneferancia.. 

Sego II - Dan Dir.trizes ospec{ficaa do 

Orçaniento Fiscal 

Art. 89 - 0 Orçaniento deveri contsr pro.çes d• aumento di re-

inunsraço par& o pessoal do Paler Executivo • do Paler Legi.lativo 

Art. 99 - Na Lei 0rcarnentria devero air inaeridaa as Despesa. 

di Capital par.. Obras e Instaiaç6'a, Equipaasnto • Material perma.. 

n.nts. 

Art. 10 - No exerc{cio di 1.996 no sero adinitidos novos fund 

onLrios, ezceto: 

a) 02 decorrentes di aprovaço em concurso piblico; 

b) on contratados por tempo deterainado para atender nscsssl.da-. 

do tsxaporria de excepolonal interesse piiblieo. 

Art. 11 - 0 disposto floe atigos 69 0 10 deata Lei d.ever& oar - 
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observado polo Poder Legislativo, quando da elaboraço do eua 

desposa., quo sero inciuIdas no Orçamento Municipal. 

seggo III - Das Diretris.s espoolficas do Orça 

aento da Seguridade Social 

Art. 12 - 0 Orçaacnto d.a Seguridade Social sbra.ngera as dot..--

ç6es deetinadas a atend.or as açes do todos on 6rgios d.a Adaini.-

traço Municipal. 

Parrafo nico - A e.guridade social compresnd.o urn conunto ' 

integrado dc aç6.s, pars atender as areas do eade, previdncia e 

assistencia social. 

Art. 13 - 0 Orçaniento da Seguridade Social contari corn recur-- 

nosde: 

a) traneferencia.. da Uniao e do Eetado; 

b) transferncia do OrçaLnento Fiscal; 

c) contribuiçes sociais doe servidores pblicos municipais; 

a) transferncia do Governo Federal polo Sistema thiico do S- 

do; 

•) outras fontes pr.vi.taa ua Lei 0rçamentria. 

CAPtTULO III 

Das Disposiçs. Sobre Altoraç6es na L.gislacio Tn-

butnia 

Art. 14 - A conceeso ou amp1iaço do incentivo, isenço ou be 

neflojo, dc natu.reza tribut.nia ou financeira, soinente peder4. sen 

aprovada case indique a estimativa dc renncis de receita e as 

deepesas, em idntico Walor, quo sero anuladas. 

Art. 1 - Ocorrendo alteraç6es na 1egia1aço tribut.nia, em * 

consequncia de proeto de lei encazninh&do ao Congresso Naciona.l' 

apSs 31 do agoeto do 1.995 e quo implique em acrcimo em relaço 

'a estimativa de recoita constante do projeto do lei ormentrio 

para 1.996, os rocunsos correspondentes devexio ocr ob3etO do pro 

eto do 1eicrd.ito adicional. 

CAPtTULO IV 

Do. Qrganizaçio e Estrutura do Orçaiuento 
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Art. 16 - 0 Pro jeto do lei orçament4ria anual qua o Poder E*e 

cutivø encaniinhar 'a Namara Municipal dever. constar a proauia--

ço conjunta do Orçazento Fiscal e da Seguridade Social, devendo' 

as reoei -bas e despesas serem assin classificadas: 

I - RECEITA: 

a) par categoria econ&aica; 

b) por fonts*. 

II - DESPESA: 

a) por funçes do Governo; 

b) por Poderea e TJnidades Orçaiient.riae; 

c) por categorias econmicas. 

Art. 17 . Acoapanharo a lei orçanertt&.ria, da qual fargo par 

te integrante, Os Anexos definidos no art. 22 da Lei 4.320/64 e 

suas posteriores modificaçoes. 

cAPtTuLo V 

Das Disposiçes Finaju 

Art. 18 - Os proetos de lei de ord.itos adicionais tero cc-

no prazo Unite par* encainhaaento 'a. Cina'ra Municipal a data do 
31 de outubro de 1.996,  ressalvado o disposto no art. 167, 32 9  

da Constituiçao Federal. 

Art. 19 - Os recursos oriundos do aliensço de bens patrimon.i 

ais previstos no Orçaaento seijo designados para despesas do Capi 

tal. 

lit. 20 - As metas a prioridades delineadas no Anezo da pre - 

ete lei so relovantes par. a A'dininistraço Municipal, cua con 

ascuço dover& aer efetivada, deade quo baja &lsponibilidade de 

recursos. 

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na dta do sus. pub1icaçQ. 

Art. 22 - Revogaa-se as diaposiçes en contrkjo. 

Gbinete do Senhor Prefeito Municipal do Santa Maria dam Bar-

reiras, on 03 do outubro do 1.995. 	

tCAMP=RODRIGUE S

)
ADINEI  
Prefeito Municipal en 
EzercLcio. 
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ANEXO TJNICO 

METAS E PRIORIDADES PARA ELABORAçKO DO 0RAMENTO PROGRAMA. PARA 

0 EXERc:(CI0 FINANCEIRO DE 1.996. 

1. — SECRETARIA DE ADMINIsTRAço, PLANEJAMENTO, FINANçAS, OBRAS E 

AGRICULTURA S  

a) assegurar condiçes de raciona1izaço de decis6es 

b) informatizar a Prefeitura 

c) prornover reforma 9dministrativa 

d) prornover treinamento de pessoal 

1.0.1 — DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. 

a) amp1iaço e reforma do Hospital local e construço de De-

legacia de Polcia, tarnbrn na sede 
b) abertura de 100 km de estradas, construço e recuperaço' 

de pontes, mata-burros, bueiros e rodovias 

c) aquisiço de urn caminho 

d) aquisiço de urna patruiha rnecaniz5da, constitu:Cda de urna' 

patrol, tuna pa'  carregadeira e tres carninhes basculantes 
e) calçamento de 04 quilrnetros de russ na sede e Nova Espe-
rariça 

f) encascalhamerito de Russ na sede e nos povoados de Nova Es 
peranga p  Casa de Tbua e So Joo Batista 

g) construço da Praça dos Tres Poderes, na sede 

h) arbor1zaço da sede e Nova Esperança 

i) arborizaço da sede e N, digo, reguiarizaço dos loteamen 
tos urbanos da sede e dos povoados 

j) expanso da rede de energia e1trica ate' a Vila Frederico 
Mendes, na sede 

1) irnpiantaço d5  rede de esgoto para drenar agua pluvia]. , 

na sede 

m) rnurar o cemitrio local corn placas pr-ftbricadas 
n) arnp1iaco do sisterna de 4gua de Nova Esperariça 

o) construço de mercado e feira na sede 

1.0.2 — DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

a) imp1antaço de projeto agricola nurna area de expanso d5' 

sede ( 62,92ha  ) 

b) incentivar e apolar  o pequeno e mini-produtor pars aumen-
tar a produço e meihorar a produtividade de alirnentos no 

muxucipio. 
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20 ow SECRETARIA DE EDUcAc&o, DESPORTOS E TURISMO 

A) adquirir urn velculo utilitrio 

b) construir urn parque infantil na sede 

c) construir duas quadras de esporte na sede 

d) construir uma quadra de esportes polivalentes em Nova Es 

perança e outra em So Joo Batista 

e) implantaço de tuna Biblioteca Municipal em Nova Esperança 
f) construir urn estádio de futebol na sede 
h) promover e incentivar o tursmo 

1) ampliar as escols municipais da Chapada Vermeiha e de No 
vo Horizonte, c.ristruindo mais tnna sala de aulas em cada' 
urn5  delas 

J) construço de urn clube recre5tivo na  sede 
h) construço de urns unidade escolar fla Vila Nova e outra em 

Nova Esperança 

1) munic1pa1izaço da. rnerenda escolar.  

3.0 - SECRETARIA DE AçKo SOCIALf MEIO AMBIENTE E SAJDE 
) implantar Horta Comunita'rla nos povoados 

b) adquirir cestas bsicas populaço carente 

d) 5dquirir urn vdcuio pars d5r assistncia A Casa  de Tbua' 
e outro Para S. Joo Batista 

d) adquirir equipainentos e medicamentos pars Os Postos de Sail 
de 

e) adotar programas de saide prevntiva 
f) adquirir urn treiller odonto-medico para d5r asSiStncia no 

interior do rnunicipio 
g) municipalizar a saide 
h) criar escola profissionalizante de datilografia, na sede 

. ._._._. ._. 


