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em,22 de agosto de 1.996.
Dispe sobre Diretrizes Orçamentria
para o exercfcio financeiro de 1.997
e da outras provldncias.

0 Prefeito Municipal de Santa Maria das Barrel
ras,Estado do Pare faz saber que a Crnara Municipal aprovou e
ele sancionou a seguinte Lei:
CAPITIJLO I
Das Diretrizes Gerais
Art.19 Nos termos da presente Lei,ficarn delinidas as lnhas bsicas que nortearo a elaboraço do Orçarnen
to Pb1ico Municipal de Santa Maria das Barreiras,alusivo ao'
exercfcio financeiro de 1.997.
Pargrafo nico-As receitas e despesas do Orça
mento Pbllco Municipal,sero orcadas de acordo corn os preços
vigerites no rns de julho projetadas ate'dezembro do ano carn
te,corn base nos fndices inflaciona'rios previsto pelo Governo,
Art.29 A Lei Orçarnenta'ria dever dar atenço'
especial as metas prioritrias delineadas no anexo aclopado i
Zel bern corno dever conter dizpositivos que autorizern o Execu
tivo a:
Realizar em qualquer rns do exercfcio fin
I
anceiro,operaçes de crdito por antecipaco da receita ate* o
limite permitido e nos terrnos da legislaço pertinentes,dando
corno garantia a conta parte do FPM e ICM's.
Abrir crdito suplementares para atender'
II
a insuficincia de dotaçes orçamentrias.
III Corrigir, se necessrio,trimestra1mente,os
crditos inf1acionrios apurados e divulgados pelo Governo Fe
deral.
Art-32 As emendas,as propostas do Orçarnento
somente podero ser aprovadas nos casos do Art.83 § 39 da Lei
Orgnica Municipal.
Art.42 No podero ser fixadas despesas sern
que estejam definidas as respectivas fontes de recursos.
Art.59 0 projeto do orçarnento anual para 1997
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dever ser submetido a apreciaço da Cmara Municipal ate'o
dia 30 de setembro e aprovado ate'o final da sesso legislativa regionalizado e setorizado das receltas e despesas.
CAPITULO II
Das Diretrizes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da
Seguridade Social.
Art 0 62 As despesas corn pessoal e encargos
socials no tero aumento superior a varlaço dos £ndlces do
Governo Federal respeitando o limite maximo de 60 (sessenta
por cento)das receltas correntes arrecadadas pelo Municplo,
de acordo corn inciso III da Lei Conplenentar Federal n282 de
27 de marco de 1.995.
Art.79 Para rnanutenço e desenvolvimento do
ensino do Munlcfpio,o orçamento fiscal destlnar 25% (vinte
e sinco por cento) da receita resultante de impostos,compree
ndida e proveniente de transferncias.
Seço II-Das Diretrizes especcficas do
Orcamento Fiscal.
Art.82 0 Orçamento .dever conter projeçes
de auinento de remuneraço para pessoal do Poder Executivo e
Poder Legislativo.
Art.92 Na Lei Orçamentaria devero ser mae
rido as despesas de capital para obras e insta1açes,equipamentos e materials permanentes.
Art.109 No exerccio de 1.997,no sero admi
tidos novos func ionrios
a) Os decorrentes de aprovaço em concurso
Pblico.
b) Os contratados por tempo de serviço deter
minado para atender necessidade temporria de excepcional in
teresse pblico.
Art.119 0 disposto no art.69 e 10 desta Lei
ser6 observado pelo Poder Legislativo,quando da elaboraço
de sues despesas,que sergo incluldas no Orçamento Miimdoipal.
Seço 111-Des Diretrizes especfficas do
Orçamento da Seguridade Social,
Art.12 0 Orçamento da Seguridade Social abranger as dotaçes destinadas a atender as aces de todosT
Os orgos da Administraco Piiblica Municipal,
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Pargrafo inico-A Seguridade Social conpreen
de urn conjunto integrado de ac6es,para atender as areas de
sade,previdncia e assistncia social.
Art,13 0 Orçarnento da Seguridade Social con
tare corn recursos de:
a)Trnsferncia da Unio e Estado.
b)Transferncia do Orçamento Fiscal.
c)Contribuices Sociais dos Servidores Pibli
cos Municipais.
d)Outras fontes prevista2 na Lei 0rçarnentria
CAPITULO III
Das Disposiçes sobre alteraces na iegisiaço tributria
Art.14 A Concesago cu arnpliaço,de incentivo,insen(;o ou beneffcio de natureza tributria ou financei..
ra,somente poder ser aprovada case indique a estirnativa de
renuncia de receita e as despesas,ern idntico valor,que se ro anulados.
Art.159 Ocorrendo alteraçes na legisiaço
tributria em consequncia de Projeto de Lei encamirthado ao
Congresso Nacional apos 31 de agosto de 1.996 e que implique
em acrescimo em reiaço a estimativa de receita constante do
Projeto de Lei Orçamentrio para 1.997,os recursos correspon
dentes devergo ser objeto de Projeto de Lei de Credito Adi cional.
Art.16 0 Projeto de Lei Orçamentria anual'
p
que o Poder Executivo encaminhara a Camara Municipal devera
constar a prograrnaço conjunta do Orcarnento Fiscal e da Segu
ridade Social,devendo as receitas e despesas serern assirn cia
ssificadas:
I -Receita.
a)Por categoria econrnica,
b)Por fontes.
II-Despesas.
a)Por poderes e unidade orçarnentaria.
b)Por furiçes de govrno.
c)Por categoria ecnrnica.
Art.172 Aoornpanharo a Lei Orçarnenta'ria,da
qual fargo parte integrante,os anexos definidos no art.22 da
Lei 4.320/64 e suas posteriores rnodificaçes.
S
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CAPITULO V
Das Disposiçes Finais
Art.189 Os Projetos de Lei de Crdito Adicionais tero como prazo para limite a encaminhamento a Camara
Municipal a data de 31 de outubro de 1.997,resalvado o dispos
to no Art.167 § 39 da Constituiço Federal.
Art.192 Os recursos oriindos de alienaço de
bens patrimoniais prvisto no Orçanaento sero desigradcs para
despesas de capital.
Prt.202 As metas e prioridades delineadas no
anexo da presente Lei,sero relevntes para Administraço Municipal,cujz conzecuco deveral ser efetivada,desde que haja
disponibilidade de recursos.
Art.219 Esta Lei entrar em vigor na data de
sua pub1icaço,revogadas as disposiç6es em contrio.

Gabinete do Excmg Prefeito Municipal,em 22 de
agosto de 1.996.

J91SSIAS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
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ANEXO TINICO
Metas e prioridades para elaboraço do Orçamento programa
para o exercIcio de 1.997.
12 Secretaria de Administraço,P1anejamento,Financas,obras
e Agricultura,
a)Assegurar condices de raciona1izaço de decises,
b)Inforrnatizar a Prefeitura Municipal.
c ) Promover reforrnas Adrninistrativa.
d)Promover treinarnentos para funcionrios.
e)Promover concurso pb1ico.
22.1.0.1 Departamento de Obras,Urbanisrno,Terras Patrimoriiais
a)Arnpliac: e reforma do Hospital Local.
b)Amp1iaco e reforma da Delegacia de Policia,
c)Abertura de 150Km de estradas viscinais.
d)Construco de novas pontes,e reformas nas existentes.
e)Construço de bueiros e rodovi'as,
f)Aquisico de pa' mecnica (uma),e urna patrol,e urn caminfio
basculante.
g)construco de pracas na sde do Municcpio e destritos.
h)Calçamerito de 03Km de ruas na side do Municrpio.
i)Calçaxnento de 04Km de ruas em Nova Esperança.
j) Encascaihamento de ruas,na sde e distritos.
i)Construco do Mercado e Feira na sde do MunicCpio.
'
m)Coiocaco de muros pr-mo1dados em volta do cemitrio(sde)
n)construco de urn terminal rodovia'rio na sde.
o)Construco de mura em alvenaria na orla do estdio de futebol da sde do Mun.iccpio.
1.0.2 Departamento de Agricultura.
a)Incentivar o pequeno agricultor nos projtos horti-fruti/7 granjeiros.
b)Construco de escola agrfcola a nve1 de 1 9 Grau.
c)Cursos pars pequeno e mdio produtores corn professores especializados na area,
d)Criaco de ortas comuriitria.

7

2.0 Secretaria Municipal de Educaço,desportos e Turismo.
a)Construço de 03 (trs)quadras de esportes polivalente na
Sde,Nova Esperançs e Sawanopolis.
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b)Aquisiço de urn micro-onibus.
c)Aquisico ou construço de prdio para a funcionamento da
Casa da Cultura.
d)Criaco do Sistema de erisino Modular para Nova Esperança.
e)Construco ou aquisiço de prdio para o funcionamento da
Bibliotca Pbljca.
f)Recupera(;o de prdios escolares na side e zona Rural.
g)Aquisiço de Computadores e maquinas datilogrficas,para'
criaco de escolas profisionalizantes.
h)Construco de urn terminal tur(stico na side do Municfpio.
i)organizaço de eventos esportivos e culturais.
3.1.0.1 Secretaria de Assistncia Social.
a)construco de Creches na Side do Municfpio.
b)Ampliaco da Casa do Idoso.
c)Aquisiço de urn veculo utilitrio,
d)Aquisiço de sestas bsicas para doar a familias carentes.
e)Criaco de Escolas de corte e costura na side.
f)Aquisiço de mquinas de costura.
g)Aquisico de cadeiras de rodas para deficierites ffsicos aa
rerites.
4.0 Secretaria Municipal de Sade e Meio Ambiente.
a)Aquisico de vei'culo uti1itrio.
b)Aquisiço de equipaxnentos rndico cirirgico para a side
e
postos do Municiplo.
c)Adotar prograrnas de prevenco.
d)Contrataco de medico e dentista.
e)Reforma de postos de Sade.
f)Carnpanhas de vacinaco.
g)Cursos para manipuladores de alimento,
h)Cursos para agente de Sa1de.
i)Aquisiço de gabinete odontologico.
j)Prograrnas de preservaço ambiental.
i)contrataco de urn tcnico em meio ambiente.
m)Criaco do horto Municipal.
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