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LEI ~UNICIPAL Nº 192

"DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAI'IENTARIASPARA O
EXERctcm DE 1997 E DA OUTRAS PRO\lIDtNCIAS"

A~ADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal de São José das
l'Iissões-RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no arte 65, IV, da lei Orgânica
Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte,

LEI:

Art. lº A elaboração Orçamentária para o exercício de 1997 abrange-
rá os Poderes Executivo e legislativo, seus Fundos e Entidades da Administração Di-
reta e Indireta, assim com a execução orçamentária obedecerá as seguintes diretri-
zes estabelecida~

Parágrafo único - As despesas públicas e as Sociedades de Economia
mista, somente receberão recursos do Tesouro Municipal, atraves de lei específica,
autorizando a subscrição de aumento ou cobertura de deficit excetuado no pagamento
de seus serviços prestados.

DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 2º São Diretrizes Orçamentárias gerais as inscrições que se ob-

servarão a seguir, para a elaboração dos Orçamentos do Município para o Exercício
de 1997.

Parágrafo único - O montante das despesas não poderá ser superior ao
das receitas.

DOS GASTOS ~UNICIPAIS
Art. 3º Constituem-se os gastos Municipais aqueles destinados a

aquisição de bens e serviços para o cumprimento dos objetivos do Município, bem co-
mo os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4º Os gastos Municipais serão estimados serviços mantidos pelo
Município considerando-se entretando:

I -A carga de trabalho estimada para o Exercício, para a qual se
elabora o Orçamento;

11 -Os fatos conjuntoriais que possam efetuar a produtividade dos
gastos;

......·a
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III -A receita do serviço, quando for remunerado;
IV -Que os gastos de pessoal localizado no serviço serão projeta-

dos com base na política salarial do Governo Federal e da estabelecida pelo Gover-
no Municipal para seus servidores.

Art. 5º As despesas com pessoal da Administração Direta e Indireta,
ficam limitadas a 65% (sessenta e cinco por cento) da Receita Corrente atendendo
ao disposto no arte 38 das disposições Constitucionais Transitórias:

§ lº - Entende-se como receitas Correntes, para efeito de limite do
presente artigo, o somatório das Receitas da Administração Pública escluídas as re-
ceitas oriundas de Convênios.

§ 2º - O limite estabelecido para as classes de pessoal de que tra-
ta este artigo, abrange os gastos da Administração Direta e Indireta, nas seguin-
tes despesas:

- Salários; - Obrigações Patronais;
- Proventos de aposentadoria e Pensões;
- Remuneração do Prefeito e Vice Prefeito;
- Remuneração dos Vereadores.
§ 3º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração

além dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração da estrutura de
carreira, bem como admissão de pessoal, a qualquer~título pela Administração Públi-
ca, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender as projeções de despesas até o final do' Exercício, obedecido o limitefixa-
do no "Caput".

Art. 6º Os Orçamentos do Município deverão, obrigatoriamente, des-
tinar:

I Recursos para o pagamento de serviços da Dívida Municipal;
II - Recursos destinados ao Poder Judiciário para o cumprimento que

dispõe o artigo 100, § lº e 2º da Constituição Federal.
Art. 7~ Os Projeto em fase de execução terão prioridade sobre os

nóvos projetos não podendo ser paralizadas sem autorização Legislativa.
Art. 8Q O pagamento do serviço da dívida de pessoal e de encargos

terá prioridade sobre as ações de expansão.
Art. 9º O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento) de sua

receita resultante de impostos, compreendida a prov~niênte de transferências, con-
forme o que dispõe o artigo 212 da Constituição Feder~l e artigo 177 da Lei Orgâni-
ca do Município, prioritariamente na manuten~ão de desenvolvimento do ensino de
primeiro grau e pré-escolar.

Art. 10 O Poder ExecutivOPQrerá firmar convênios, com vigência
.....~
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má~ima de dois anos, com outras esféras de governo para o desenvolvimento de progra
mas prioritários nas áreas de Educação, Cultura, Saúde e assistência Social.

Art. 11 O Município poderá conceder ajuda às entidades relacionadas
sem fins lucrativos, reconhecidos de utilidades Públicas, nas áreas de Saúde, Edu-
cação, Assistência Social, de proteção ao meio ambiênte, culturais, recreativas e
desportivas com Lei específica.

§ lº - Os pagamentos serão efetuados após a aprovação pelo Poder
Executivo , dos Planos de aplicação apresentados pela entidades beneficiados.

§ 2º - Os prazos para a apresentação de contas serão fixados pelo Po
der Executivo, dependendo do Plano de Aplicação, não podendo ultrapassar os 30 (trin
ta) dias do encerramento do exercício.

§ 3º - Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que
não prestam contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como os que não tive
rem as suas aprovadas pelo Executivo Municipal.

DAS RECEITAS ~UNICIPAIS
Art. 12 Constituem as receitas do Município, aquelas proveniêntes:
r - Tributos de sua competência;
rr De atividade Econômica, por conveniência possa vir a executar;
rrr - De transferências de mandato por força constitucional ou de

convênio firmado;
rv - De empréstimos e financiamentos com prazo superior a 12 (doze)

meses, autorizado por Lei Específica ~inculados as obras, equipamentos e serviços
públicos.

v - Empréstimo tomado por antecipação de receita para despesa de
custeio Municipal.

Art. 13 A Estimativa das Receitas considerará:
r - Os fatores conjuntoriais que possam vir a influ@nciar a pro-

dutividade de cada fonte;
rr - A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for

remunerado;
rrr - Os fatos influenciam as arrecadações de impostos e da contri-

buição de melhoria;
rv - As alterações da Legislação Tributária;
Art. 14 O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de

sua competência, inclusive o da contribuição de melhoria:
§ lº - O cálculo parª levantamento, cobrança e arrecadação da con-

tribuição de melhoria, obedecerá os critérios que serão levados ao conhecimento
da população através da imprensa falada e Editais publicados pelo Município .

.......Q
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§ 2º - A Administração Municipal envidará esfórsos no sentido de di-
rimir o volume da dívida de natureza tributária.

Art. 15 O Município providenciará na revisão e atualização de sua le-
gislação tributária para o exercício de 1997:

§ lº - A revisão a atualização de que trata o presente, compreende
também modernização da máquina fazendária no sentido de aumentar a produtividade.

§ 2º - Os esfórsos mencionados no artigo anterior se estenderão a Ad-
ministração da Dívida Ativa.

Art. 16 O Município executará com prioridade as seguintes ações de-
lineadas para cada setor, conforme seguem:

Ol - Legislativo
0101 - Manutenção do Legislativo
Objetivos: Dar plengs condições de funcionamento ao Legislativo, in-

clusive com aquisição de máquinas e móveis de escritório.
03 - Administração e planejamento
0301 - Máquinas, veículos e equipamentos rodoviários
Objetivos: ~quisição de uma retroescavadeira, um rolo compactor de

acordo com as condições financeiras do Município.
0302 - Aquisição de área e inicio da construção de um centro adminis-

trativo onde se possa acomodar os poderes Executivo e Legislativo ae forma organi-
zada, de acordo Projeto Arquitetônico a ser licitado.

0303 - Móveis, máquinas e aparelhos de escritório
Objetivo: Equipar as dependências do Executivo com móveis, máquinas

e aparelhos de escritórios a fim de alcançar a perfeita funcionalidade e proporcio-
nar condições de organizar a documentação e atendimento ao público.

0304 - Divulgação, eventos e recepções
Objeti\]os,:7'Divulgaçãodos atos obrigatórios, avisos de utilidade pú-

blica do Executivo Municipal e demais informações de interesse da coletividade Mu-
nicipal, bem como eventos públicos e recepcionar autoridades Municipais, Estaduais
e Federais em missão no território do Município.

0505 - Pessoal
Objetivos: Dotar os setores administrativos de pessoal em quantidade

bem como realizar treinamentos ao servidor de modo a alcançar qualidade e eficiên-
cia no serviço público.

0306 - Organização Administrativa
Objetivos: Dotar as Secretarias de Adminístração e fazenda com recur-

sos suficiêntes para o desenpenho de suas funções de apoio aos demais órgãos Muni-
cipais. Executar reparos e melhoramentos nas!dependências, visando adaptaçãB~ e
funcionalidade das repartições, bem como gradativa instalação de uma oficina mecâ-
nica. Sestinar recurso para despesas de manutenção das máquinas, veículos e equi-

~-------------------- .._..~..<i2~.~ J
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pamentos.
0307 - Administração da Dívida Pública
Objetivos: Dotar o orçamento Municipal com recursos suficiêntes para

cumprir com as obrigações da dívida pública e seus encargos.
0401 - Dezenvolvimento agrário
Objetivos: Criação de programas de incentivo e promoção das atividades

agrícolas, principal fonte d~ renda do Município, com programas de troca troca de
sementes das mais div~rsas ebp~cies; programa de recuperação do solo subsidiando e
intermediando a distribuição e uso de calcáreo, adubação orgânica, programa de re-
florestamento subsidiando a distribuição de mudas e a criação de viveiro municipal
para a produção de mudas de árvores frutífesras e outras espécies para refloresta-
mento e exploração vegetal; criação da feira-municipal de produtos agrícolas para
venda ao consumidor, visando a eliminação de intermediários e melhoria da renda do
produtor.

0402 - Desnvolvimento pecuário
Objetivos: Incentivar e subsidiar as atividade pecuárias no Município

principalmente a produção de leite, a fim de diversificar as fontes de rendas no
meio rural; aquisição de equipamento para insiminação artificial; abertura de açude
para piscicultura e desenvolvimento de programa de grande aceitação por parte dos
produtores.

0403 - Abastecimento de água no meio rural
Objetivos: Abertura de poços artezianos em locais estrat~gicos, constru-

ção de redes de abastecimento de água potável para os moradores do meio rural, ob-
jetivando oferecer água potável para o moradores do meio rural, objetivando ofere-
cer água de ~~alidade as residências de consumo anil, proporcionando saúde e mini-
mizar as dificuldades nas estiagens, através de um programa gradativo até atingir
toda a população rurícola.

0404 - Extenção rural
Objetivos: Promover palestras, treinamentos, cursos, troca de experiên-

cias com outras localidades a fim de promover m~todos modernos de agricultura, pe-
cuária e administração rural, visando a promoção e o dezenvolvimento da população
envolvida.

0405 - Patrulha agrícola
Objetivos: De acordo com as condições financeiras do Município, aquisi-

ção de máquinas e implementos agrícolas para prestar serviços aos produtores rurais
visando melhorar a produtividade agrícola e pecuária, proporcionando aumentar a
renda da população a sua fixação no meio rural.

05 - Comunicações I
0501 - Implantar o Sistema de Telefônia 000 (discagem direta a dis-

tância), a fim de atender a demanda da sede do Município, bem como a instalação de
~inhas ou ramai~ na~ QomYnigagQ~ gg intQrigr •

.... ~
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08 - Educação e cultura
0801 - Construção, reforma, aplicação e conservação de prédios es-

colares.
Objetivos: Reforma de prédios na Escola Vicente Ferreira Brizolla;

ampliação dos demais prédios construíndo dependências auxiliares como cozinha, se-
cretaria, sanitários, instalação elétrica e hidráulica e demais necessários, manu-
tenção e conservação dos prédios escolares.

0802 - Pré-escolar e creche
Objetivos: Aquisição de terreno e construção de prédio para uma cre-

che MUnicipal e funcionamento do pré-escolar na sede do Município, bem como as des-
pesas de manutenção e funcionamento.

0803 - Ensino de lº Grau
Objetivos: Disp-or de recursos necessários para o atendimento do en-

sinb do lº Grau da rede Municipal, bem como pessoal, material didático pedag6gico~
merenda e demais despesas necessárias para seu pleno funcionamento.

0804 - Transporte escolar
Objetivos: Dispor de recursos para o atendimento às despesas com

transporte escolar pr6prio na manutenção dos veículos utilizados e adqueridos de
terceiros se fizer necessário, cujos serviços serão estendidos à rede Municipal de
ensino e ao 2º Grau para fora do Município, podendo para tanto adquerir ônibus para
viabilizar o transporte.

0805 - Dezenvolvimento fo esporte e CMD
Objetivos: Dotar de recursos para o funcionamento do Conselho Muni-

cipal de Desporte, orgahização de campeonatos municipais nas mais diversas modali-
dades solicitadas, bem como a participação de representações municipais em campeo-
natos regionais e premiações.

0806 - Treinamentos de recursos humanos
Objetivos: dispor de recursos para aperfeiçoamento, melhoramento e

assimilação de metedologias de ensino aos membros do Magistério Municipal e demais
pessoas envolvidas com a educação.

0807 - Bibliotéca Pública Municipal
Objetivos: Gradativamente formar um acervo bibliotecário em condi -

ções de atender as necessidades locais, bem como aquisição de móveis à sua organi-
zação.

0808 - Educação Especial
Objetivos: Oferecer oportunidade para que portadores de deficiência

física e mentais tenham oportunidade a frequentar sala de aula e ter aprendizado;
criar programas de alfabetização de adultos a fim de erradicar o anlfabetismo do
Município.

.....~
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0809 - Curso de apreendizado
Objetivos: Oferecer à interessada cursos como: corte de costura, cu-

linária, bordado e=outras que possam promover o indivíduo na família e na socieda-
de.

0810 - Assistência ao aluno deficiênte
Objetivos: Assistir os alunos da rede municipal quando portadores de

deficiências, motoras, visuais a fim de mantê-Ia integrado a comunidade escolar e
comunitária, bem como proporcionar condições de aprendizado.

0811 - Ginásio de esporte
Objetivos: Adquerir uma área de terra adequada para a construção de

um ginásio de esportes elaborado projeto adequado às neces$idades da comunidade mu-
nicipal.

09 - Energia e recursos humanos
0901 - ~letrificação rural
Objetivos: Criar programas de eletrificação num trabalho conjunto

entre interessado e o Município, inclusive podendo con0eniar com outras esféras de
governo, objetivando alcançar os recursos necessários para levar energia elétrica
as residências do Município que ainda não contam com tal melhoramento.

10 - Habitação e urbanismo
1001 - Iluminação pública

oObjetivos: Reformar, ampliar e melhorar o sistema de iluminação pú-
blica nas vias urbanas do Município.

1002 - Reforma da praça
Objetivos: Reformar a praça da $ede do Município, dotando de ajardi-

namento, arborização, passeio, quadra de esporte, parque infantil de acordo projeto
qrquitetônico elaborado por técnico aproveitando as obras já executadas.

1003 - Limpeza urbana
Objetivos: Zelar pela limpeza dos logradouros públicos objetivando

a ornamentação e enbelezamento da área urbana.
1004 - Programa de habitação populares.
Objetivos: Elaborar projeto de construção de casa populares para pes-

soas de baixa renda, de acordo com a legislação em vigor e em convênio com o Governo
Estadual e Federal, adquerindo área de terra para viabilizar os Projetos.

13 - Saúde e saneamento
1301 - Serviço Municipal de Saúde
Objetivos: no ambulatório Municipal prestar serviços ambulatoriais de

medicina, odontologia laboratoriais aos munícipes de acordo o Sistema Unico de Saú-
de, com oferecirento de medicamentos principal~ente aos carentes, criar programas
especiais as criânças, gestantes e idósos da t~rceira idade; manter em conjunto com
o Estado os pr06ramas de vacinação em massa a ~im de erradicar as doênças transmis-
----------------------.~..~..~..~.~~.~------------~
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síveis; controlar as internações hospitalares através da AIH: executar demais ta-
refas 8e saúde pública a prevenção de doênças.

1302 - Equipar Hospital Municipal
Objetivos: Com o aproveitamento da parte já construída em tempos

passados executar projetos arquitetônico de acordo as normas em vigor de prédio pa-
ra funcionamento de um hospital na Sede do Município, bem como dotar de todo o equi
pamento e instrumental necessário para seu funcionamento, podendo, para tanto con-
veniar ou requisitar recursos de outras esféras de governo. Aquisição de uma ambu-
lância.

0303 - Abastecimento de água
Objetivos: Abertura de poço, expansão de rede e levantamento de re-

servatório na sede do Município, a fim de ampliar as condições do sistema de abas-
tecimento, de modo a suprir a demanda.

15 - Assistência e previdência
0501 - Assistência Social
Objetivo: Criação de programas permanentes permanentes de assistêcia

ao idoso, criânças e gestantes visando melhorar as condições de subsistência, pro-
moção a vida utilizando-se de palestras, encontros, recreação, trabalhos residên-
ciais, comunitários e setoriais; assistir as famílias carentes comàimentos, agaza-
lhos, oferta de emprego e promover sua integração ~ conveniência comunitária.

1502 - Programas de desenvolvimento social
Objetivos: Promover junto ~ população em geral, por faixa etária,

por atividade econômica ou de outra reforma julgada conveniênte, palestras, encon-
tros, cursos, atividades comunitárias, organização de gr6pos ou outras formas dSS
mddo a promover a sociabilidade, fraternidade, desenvolvimento social da população.

1503 - Previdência e assistência aos servidores
Objetivos: Organização de conselhos dos servidores a fim de compar-

tilhar se seus fundos, bem como recolher todas as obrigações exigi das por Lei, bem
como as contribuições ao PASEP.

16 - Transporte
1601 - Manutenção de estradas e pavimentação do Acesso ~ BR-386
Objetivos: Zelar pela trafegabilidade das estradas municipais reali-

zando todo e qualquer tipo de tarefas necessárias, como combústíveis, contratação
de horas máquinas para auxiliar nos serviços, cascalhamento gradativo dos trechos
que com mau tempo prejudicam o trânsito, pavimentação asfáltica ou paralelepipedos
da estrada que dá acesso a BR-386, para tanto poderá conveniar com o~t~as esféras
de governo a fim de obter parte ou montante dos recurso necessários.

Objetivos: Construção de duas pontes no Lageado Espinilho, na Einha
Progresso, uma ponte no Lageado Ribeirão Bonito na Comunidade de São Sebastião, uma
ponte no Lageado Grande na Comunidade de Linha Cristo Redentor, de acordo com as

enheiro ~
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construção de boeiros utilizando tubos de concretos na bitola necessária em peque-
nos corregos ou em grandes correntes nos casos de chuva a fim de evitar a interrup-
ção no trânsito em dias chuvósos nas estradas municipais e nos acessos a residências.

1603 - Calçamento nas vias urbaras ~
Objetivos: Paulatinamente pavimentar as ruas do perlmetro urbano da
a fim de melhorar as condições ~e trafegabilidade e saúde da popula-sede Municipal

ção, com a utilização de paralelepipedos ou pedra irregular.
Art. 17 O Orçamento Municipal ~orresponderá as receitas e as des-

pesas da Administração Direta e Indireta e dos Fundos [speciais de modo a'~vllimêgciaB
as políticas e programas de Governo obedeCidaS[na sua elaboração, os princípios de
anulidade, equilíbrio e exclusividade.

§ lº - Os serviços Municipais remunerados, inclusive as atividade de
execução de obras públicas, das quais possam surgir valorização de imóveis, cujos
os custos serão recuperados pela contribuição de melQoria, buscarão o equilíbrio na
gestão através de eficiência na utilização de recursos que lhe forem designados.

§ 2º - Compreenderão o Orçamento Municipal, como decorrência nos
princípios mencionados no caput do presente artigo os Orçamentos dos Orgãos da Ad-
ministração Municipal Indireta e dos Fundos Es~eciais.

§ 3º - A estimativa dos gastos e receitas dos serviços municipais re-
munerados ou não, se compatibiliza~ão com as respectivas políticas estabelecidas pe-
lo Governo Municipal.

Art. 18 - O Orçamento Municipal poderá consignar recursos para finan-
ciar serviços de sua responsabilidade a serem executadas por entidades de Direito
Privado, mediante convênio, desde que sejam de Conveniência do Governo e que tenham
demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados.

Art. 19 - Na fixação dos gastos de capital para a criação, expansão
ou aperfeiçoamento dos serviços já criados a serem atribuídos aos órgãos municipais
(excluído amortização dos impréstimos serão considerados prioridades e metas estabe-
lecidas no capitolo I, bem como a manutenção e funcionamento dos serviços implanta-
dos.

DOS FUNDOS ESPECIAIS
Art. 20 - Será~ elaboDado para cada Fundo Especial Municipal, um pla-

no de aplicação, cujo será o seguinte:
I - Fontes de recursos financeitos, na qual serão indicados as fon-

tes de recursos financeiros, determinados em Lei de criação, classificados nas ca-
tegorias econômicas, receitas correntes e receitas de capital.

11 - Aplicação, onde serão discr~minados:
a) As ações desenvolvidas atravéb do Fundo;
b) Os recursos destinados ao cum~rimento das metas, das ações classi-

ficadas sob categorias econômicas, despesas corrientes ô
g despesa de capital;

----------------~~__:r..:::::;;L------J
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§ único - Os planos de aplicação integrantes do orçamento do Muniéí-
pio.

DAS DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 21 - Caberá a Secretaria de Administração e Finanças do Municí-

pio, a coordenação e elaboração dos Orçamentos de que trata a presente Lei.
Art. 22 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES, a05 25 de
outubro de 1996.

~~~~~ DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal

iU
JUAREZ ROSSETO cAURIO

Seco Mun.de Administração


