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"DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
PARA O EXERCICIO DE 1995 E DA OUTRAS PROVIDtNCIAS"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal de São José
das Missões-RS:

Faço saber no cumprimento
nica Municipal, que a Câmara. Municipal
promulgo a seguinte

ao disposto no art~ 79, IV, da Lei Orgâ-
de Vereadores aprovou e

LEI:

eu sanciono I
Art. lº - A elaboração Orçamentária para o exercício de 1995, ab

gerá os poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos e Entidades da Administra
ç§o Direta e Indireta, assim como a execuç§oorçamentária obedecerá as seguintes
diretrizes aqui estabeld6ida.

Parágrafo único - As despesas públicas e as Sociedades de Economia
Mista, somente receberão recursos do Tesouro Municipal, atiavés de Lei especifi-
ca, autorizando a subscrição de aumento de capital ou cobertura de déficit exce-
tuado o pagamento de serviços prestados~

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 2º - São diretrizes orçamentárias gerais as inscrlçoes que se
observarão a seguir, para a elaboração dos Orçamentos do Município para o Exer-
cicio de 1995.

Parágrafo unico - O montante das Despesas não ~ráser superior ao
. das receitas.

DOS GASTOS MUNICIPAIS
Art. 3º - Constituem os gastos Municipais aqueles destinados a

aquisição 00 bens e serviços para o cumprimento dos objetivos do Municipio, bem
como os compromissos de natureza social e financeira;

Art. 4º - Os gastos Munic~pais serão estimados
pelo Município considerandc~eentretanto:
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- A carga de trabalho estimada para o Exercício, para o qual se
elabora o Orçamento;

11 - Os fatores conjuntoriais que possam efetuar a produtividade
dos Gastos;

111 - 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 Indire-
ta, ficam limitadas a 65% (sessenta e cinco por cento) da REceita Corrente atenden
do ao disposto no art. 38 das disposições Constitucionais Transitória:

§ lº - Entende-se como Receitas Correntes, para efeito de limite do
presente artigo, o somatório das Receitas da Administração Pública excluídas 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 feitos se houver prévia dotação Orçamentária suficiênte para
atender as projeções de despesas até o final do Exercício, obedecido o limite fi-
xado no "Caput".

Art. 6º - Os Orçamentos do Município deverão, obrigatóriamente,
destinar:

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

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

nóvos projetos não podendo ser para lizados sem autorização legislativa.
Art. 8º - 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 su

receita resultante de Impostos, compreendida a proveniênte de transferências, con
forme o que dispõe o artigo 212 da Constituição Federal e artigo 177 da Lei Orgâ-
nica do Município, prioritariamente na manutenção e desenvolvimento do ensino de
primeiro grau e pré-escolar.
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Art. 10 - O Poder Executivo poderá firmar Convênios, com vigência má-
xima de dois anos, com outras esféras do 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, reconhecidas de utilidades Pública, nas áreas de Saúde, Educa
ção, Assistência Social, de proteção ao meio ambiênte, culturais, recreativas e des-
portivas com Lei Específica.

§ lº - Os pagamentos serão efetuados após a aprovação pelo Poder Exe-
cutivo, dos Planos de Aplicação apresentados pelas entidades Beneficiadas.

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

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

DAS RECEITAS MUNICIPAIS

Art. 12 - Constituem as receitas do Município, aquelas proveniêntes:
I - Tributos de sua competência;
11 De atividade Econômica que, por conveniência possa vir a execu-

tar;
111 - De tranferências por força de mandato constitucional ou de con-

v êni o .firrradJ
IV - De empréstimos e financiamentos com prazo superior a 12 (doze)

meses, autorizado por Lei Específica vinculados a obras, equipamentos e serviços
públicos.

V - Empréstimo tomado por antecipação de receita para despesa de QS

teia Municipal.
Art. 13 - A Estimativa das Receitas considerará:
I - Os fatores conjuntoriais que possam vir a influênciar a produtl

vidade de cada fonte;
11 A carga de trabalho estimada para o serviço, quanto este for

remunerado;
111 - Os fatos que influenciam as arrecadações de impostos e da con -

tribuição de melhoria;
IV - As alteraç6es da Legislação Tributária;
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Art. 14 - O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos
de sua competência, inclusive o da contribuição de melhoria:

§ lQ - O cálculo para levantamento, cobrança e arrecadação da con-
de melhoria, obedecerá a critérios que serão levados ao conhecimento da
através da imprensa falada e Editais publicados pelo Município.

§ 2º - A Administração Municipal envidará esfórsos no sentido de
dirimir o volume da dívida inscrita de natureza tributária.

Art. 15 - O Município providênciará na revisão e atualização
sua legislação tributária para o exercício de 1995.

§ lº - A revisão e atualização de que
também modernização da máquina fazendária no

tribuição
população

de

preende
tividade.

trata o presente artigo com-
sentido de aumentar a produ-

§ 2º - Os esforços mencionados no artigo anterior se estenderão a
Administração da Dívida Ativa.

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

01 - Legislativo
0101 - Manutenção do Legislativo
Objetivos: Dar plenas condições de funcionamento ao Legislativo,

inclusive com aquisições de máquinas e móveis de escritótio.
03 - Administração e planejamento
03001 - Máquinas, veículos e equipamentos rodoviários
Objetivos: Aquisição de um caminhão caçamba, uma retroescavadeira,

um automóvel e um rolo compactor, de acordo as condições financeiras do Município.
0302 - Construção de um prédio administrativo
Objetivos: Cons~rução de um prédio para as dependências do Execu-

tivo com aproximadamente 250 m e adaptação do atual prédio para o funcionamento
de outros serviços públicos municipais e estaduais.

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

nas e aparelhos de escritório a fim de alcançar a perfeita funcionalidade e pro -
porcionar condições de organizar a documentação e atendimento ao público.

0304 - Divulgação, eventos e recepções
Objetivos: Divulgação dos atos obrigatórios, avisos de utilidade

pública do Executivo Municipal e demais informações de interesse da coletividade
Municipal, bem como eventos públicos públicos e recepcionar autoridades municipais
Estaduais e Federais ;em missão no território do Município.

0305 - Pessoal
Objetivos: Dotar os setores administrativos

A r"l\ftllll\lUn nn DD"'~Dr::rr_



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

dade, bem como realizar treinamentos ao servidor de modo a alcançar qualidade e
eficiência no serviço público.

0306 - Organização Administrativa
Objetivos: Dotar as Secretaria de Administração e Fazenda com re-

cursos suficiêntes para o desenpenho de suas funções de apoio aos demais Orgãos
Municipais. Executar reparos e melhoramentos nas dependências, visando adaptação
e funcionalidade das repartições, bem como gradativa instalação de uma ofici-
na mecânica . Destinar recursos para as despesas de manutenção das máquinas, veí-
culos e equipamentos.

0307 - Aquisição de área e construção do Galpão Rodoviário
OBJETIVOS: Aquisição de uma área de terra em tamanho suficiêntes

para acomadar as dependências do setor de obras, como o Galpão Rodoviário, ofici-
na, almoxerifado e outras, bem como a construção de um galpão para a guarda das
máquinas rodoviárias, veíçulos, eguiDameDtos e-~stG8~e de mercadorias e produtos.0308 - Admlnlstraçao na Ulvlaa~uDIIObjetivos: Dotar o Orçamento Municipal com os recursos suficiêntes
para cumprir com as obrigações da dívida pública e seus encargos.

0401 - Dezenvolvimento agrário
Objetivos: Criação de progamas de incentivo e promoção das ativi -

dades agrícolas, principal fonte de renda do Município, com programas de troca
troca de sementes das mais diversas espécies; programa de recuperação do solo sub
sidiando e intermediando a distribuição e uso de calcáreo, adubação orgânica,
programa de reflorestamento subsidiando a distribuição de mudas e a criação de
vieiro Municipal para a produção de mudas de árvores frutíferas e outras espécies
para reflorestamento e exploração vegetal; criação da feira-municipal de produtos
agrícolas para venda ao concumidor, visando a eliminação de intermediários e me-
lhoria da renda do produtor.

0402 - Desenvolvimento pecuário
Objetivos: Incentivar e subsidiar as atividades pecuárias no Muni-

cípio, principalmente a produção de leite, a fim de diversificar as fontes de
rendas no meio rural; aquisição de equipamento para insiminação artificial; aber-
tura de açude para piscicultura e o desenvolvimento de programas de grande acei -
tação por parte dOs produtores.

0403 - Abastecimento de água no meio rural
Objetivos: Abertura de poços artezianos em locais em locais estra-

tégicos, construção de redes de abastecimento de água potável para os moradores
do meio rural, objetivando oferecer água de qualidade as residências e consumo a-
nimal, proporcionando saúde e minimizar as dificuldades nas estiagens, através de
um programa gradativo até atingir toda a população rurícola.
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Objetivos: Promover palestras, treinamentos, cursos, troca de ex-
periências com outras localidades a fim de promover métodos modernos de agricultu
ra, pecuária e administração rural, visando a promoção e o dezenvolvimento da po-
pulação envolvida.

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

riências com outras localidades a fim de promover métodos modernos de agricultura
pecuarla e administração rural, visando a promoção e o dezenvolvimento da popula-
ção envolvida.

0405 - Patrulha agrícola
Objetivos: De acordo com as condiçoes financeiras do .Munícípio,

aquisição de máquinas e implementos agrícolas para prestar serviços aos produto
res rurais visando melhorar a produtividade agTícola e pecuária, proporcionando
aumentar a renda da população e sua fixação no meio rural.

05 - Comunicações
0501 - Ampliação da central telefônica municipal e

telefônia rural.
Objetivos: Ampliação da central telefônica municipal, objetivando

melhorar o sistema e oferecer ramais a fim de atender a demanda da sede Municipal
bem como a instalação de linhas nas comunidades do interior.

08 - Educação e Cultura
0801 - Construção, reforma, ampliação e conservação de prédios es-

colares.
Objetivos: Reforma de prédios as escolas Manuel R. da Conceição e

João Pedro Conrrado; ampliação dos demais prédios construíndo dependências auxi-
liares como cozinha, Secretaria, sanitários, instalação elétrica.e.hidrá.ú.ica.e-drraís_
cesscírias;manutençãoe conservação dos prédios escolares.

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

creche Municipal e funcionamento do pré-escolar na sede do Município, bem como as
despesas de manutenção e funcionamento cb pré-escolarra sede cb !'vlnicípioben COTO as d3
sas de rrerutençaõecf8ffii~pÍ10 de lº Grau '

Objetivos: Dispor de recursos necessários para o atendimento do
ensino de lº Grau da rede municipal, bem como pessoal, material didático pedagó-
gico, merenda e demais despesas necessárias para seu pleno funcionamento.

0804 - Transporte escolar
Objetivos: dotar de recursos para o atendimento às

tranporte escolar próprio na manutenção dos veículos utilizados e
terceiros se fizer necessário, cujos serviços serão
de ensino e ao 2º Grau para fora do Município.
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/0805 - OEzenvolvimento do esporte e CMO
Objetivos: Dotar de recursos para o funcionamento do Conselho Mu

nicipal de Desporte, organização de campeonatos municipais nas mais diversas mo -
daI idades solicitadas, bem como a participação de representações municipais em
campeonatos regionais e premiações.

0806 - Treninamentos de recursos bumanos
Objetivos: dispor de recursos para aperfeiçoamento, melhoramento

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

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

dições de atender as necessidades locais, bem como aquisição de móveis à sua or~
ganização.

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

cias físicas e mentais tenham oportunidade a frequentar sala de aula e ter apren-
dizado; criar programas de alfabetização de adultos a fim de erradicar o analfa -
betismo do Municipio.

0809 - Curso de apreendizado
Objetivos: Oferecer à interessada cursos tais como: corte de cos-

tura, culinária, bordado e outras que possam promover o indivíduo na família e na
sociedade.

09 - Energia e recursos minerais
0901 - Eletrificação rural
Objetivos: Criar programas de eltrificação num trabalho conjunto

entre interessado eo Muniéípio, inclusive podendo conveniar com outras esferas de
governo, objetivando alcançar os recursos necessário para levar energia elétrica
as residências do Município que ainda não contam com tal melhoramento.

10 - Habitação e urbanismo
1001 - Iluminação pública
Objetivos: reformar, ampliar e melhorar o sistema de iluminação

pública nas vias urbanas da sede do Município.
1002 - Reforma da praça
Objetivos: reformar a praça da sede do Município, dotando de ~pr

dinamento, arborização, passeio, quadra de esporte, parque infantil de acordo pro-
jeto arquitetônico elaborado por técnico apr~ veitando as obras já executadas ..

1003. - Limpeza urbana
Objetivos: Zelar pela limpez~ dos logradouros públicos objetivan-

do a ornamentação e enbelezamento da área urbana.
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13 - Saúde e saneamento
1301 - Serviço Municipal de Saúde
Objetivos: no ambulatório Municipal prestar serviços ambulatoriais

de medicina, odontologia laboratoriais ao munícípes de acordo o Sistema único de
Saúde com oferecimento de medicamentos principalmente aos carentes, criar progra-
mas especiais às criânças, gestantes e idósos da terceira idade; manter em conjun
to com o Estado os programas de vacinação em massa a fim de erradicar as doênças
transmissiveis; controlar as internaç5es hospitalares através da AIH; executar
demais tarefas de saúde pública objetivando a prevenção de doênças.

1302 - Construir e equipar Hospital Municipal
Objetivos: Com o aproveitamento da parte já construida em tempos

passados executar projeto arquitetônico de acordo as normas em vigor de prédio
para funcionamento de um hospital na sede do Municipio, bem como dotar de todo o
equipamento e instrumental necessário para seu funcionamento, podendo, para tanto
conveniar ou requisitar recursos de outras esferas de governo.

1303 - Abastecimento de água
Objetivos: Abertura de poço, expansão de rede e levantamento de re-

servatório na sede do Municipio, a fim de ampliar as condições do sistema de a-
bastecimento de água a fim de atingir todas as residências, regulamentar seu fun
cionamento, de modo a suprir demanda.

1304 - Construção de abatedouro de animais
Objetivos: Construção de edificação adequada para abate de animais

de acordo as normas de higiêne e saúde e dispor seu uso a todos os interessados.
15 - Assistencia e previdência.
1501 - Assistência social
Objetivos: criação de programas permanentes de assistencia ao idos

crIança e gestante visando melhorar as condições de subsistência, promoção à vid
utilizando-se de palestras, encontros, recreação, trabalhos residênciais, comuni'
tários e setoriais; assistir as familias carentes com alimentos, agazalhos, ofer
ta de emprego e promover sua integração à conveniência comunitária.

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

por atividade econômica ou de outra reforma julgada conveniênte, palestras encon-
tros, cursos, atividades comunitárias, organização de grupos ou outras formas de
modo a promover a sociabilidade, fraternidade, desenvolvimento social .da popula-
ção.

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

tilhar a administração de seus fundos, bem como recolher todas
gidas por Lei, bem como as contribuições ao PASEP.



16 - Transporte
1601 - Manutenção de estradas
Objetivos: Zelar pela trafegabilidade das estradas mUnlclpais

realizando todo e qualquer tipo de tarefas necessárias, como combustíveis con-
tratações de horas máquinas para auxiliar nos serviços, cascalhamento gradati-
vos dos trechos que com mau tempo prejudicam o trânsito.

Objetivos: Construção de 2 (duas) pontes no Lageado Espinilho,
na Linha Progresso, uma ponte no Lageado Ribeirão Bonito na Comunidade de São
Sebastião, uma ponte no Lageado Grande na Comunidade de Linha Cristo Reden'
tor, de acordo com indicaçõffitécnicas de Projetos arquitetônicos elaborado por _
engenheiro; construção de bueiros utilizando tubos de concreto na bitola neces-
sarIa em pequenos córregos ou em grandes correntes nos casos de chuva a fim de
evitar a interrupção do trânsito em dias chuvosos nas estradas municipais e nos
acessos à residências.

1603 - Calçamento nas vias urbanas
Objetivos: Paulatinamente pavimentar as ruas do perímetro urban

da sede municipal a fim de melhorar as condições de trafegabilidade e saúde d
população, com a utilização de paralelepipedo ou pedra irregular.

Art. 17 - O Orçamento Municipal compreenderá as Receitas e as
despesas da Administração Direta e indireta e dos Fundos ~speciais de modo a
evidenciar as Políticas e programas de Governo, obedecidas na sua elaboração,
os prÍncípios de anulidade, equilibrio e exclusividade.

§ lº - Os serviços municipais remunerados, inclusive as ativida .I~

des de execução de obras públicas, das quais possam surgir valorização de imó-
veis, cujos os custos serão recuperadospela contribuição de melhoria, buscarão
o equilibrio 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
Administração Municipal Indireta e dos Fundos Especiais.

§ 3º - As estimativas dos Gastos e receitas dos serviços munici-
pais remunerados ou não, se compatibilizarão com as respectivas políticas esta-
belecidas pelo Governo Municipal.

Art. 18 - O Orçamento Municipal poderá consignar recursos para
financiar serviços de sua responsabilidade a serem executadas por entidades de
Direito Privado, mediante convênio, desde que sejam de conveniência do Governo
e tenham demonstrado padr80 de eficiência no cumprimento dos objetos determina-
dos.

A CAMINHO DO PROGRFSSn
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Art. 19 - Na fixação dos gastos de capital para a cri-
ação, expansão ou aperreiçoamento dos serviços já criados a serem a-
tribuidos aos órgãos municipais (excluido amortização de impréstimos
serão considerados prioridades e metas estabelecidas no Capitolo I,
bem como a manutensão e funcionamento dos serviços já implantados.

DOS FUNDOS ESPECIAIS
Art. 20 - Será elaborado para cada Fundo Especial Muni-

cipal, um Plano de Aplicação, cujo será o seguinte:
I - Fontes de recursos financeiro, na qual serão indi-

cados as fontes de recursos financeiros, determinados em Lei de cri-
ação, classificadas nas categorias econômicas, receit~ correntes,
receitas de capital.

11 - Aplicação, onde serão discriminados:
a) As ações serão desenvolvidas através do Fundo;
b) Os recursos destinados ao cumprimento das metas, da

ações classificadas sob categorias econômicas, despesas correntes e
despesa de capital;

§ único - Os planos de aplicação serão integrantes do
Orçamento do Município.

DAS DISPOSIÇOES FINAIS
Art. 21 - Caberá a,Secrettaria de Administração e Finan-

ças do Município, a coordenação e elaboração dos Orçamentos de que
trata a presente Lei.

Art. 22 - A presente Lei entra em vigor na data de s~
publicação.

Art. 23 - Revogam-se as disposições.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES
AOS 23 de s~tembro de 1994.

~N~O OOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

NETO

REGISTRE-SEE PUBLIQUE-SE:

NORDELI IVO OE QUADROS DOS SANTOS
SECo MUN. DE ADMINISTRAÇAO
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