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LEI MUNICIPAL  Nº 113/2001, 21 de Dezembro de 2001. 

 

 

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária do município de Novo Xingu – RS, referente ao 

exercício de 2002. 

 

 

     JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

     Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 

165, § 2º da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do Município para 2002, 

compreendendo: 

     I – as prioridades e metas da administração para 2002; 

     II – a estrutura e organização e diretrizes para a execução e 

alteração dos orçamentos do Município para 2002; 

     III – as disposições relativas às despesas do município com 

pessoal; 

     IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária do 

Município.   

     Parágrafo Único – Fazem parte integrante desta lei os seguintes 

documentos: 

     I – Anexo de Metas e prioridades para 2002; 

     II - Anexo de Metas Fiscais para os exercícios de 2002/2004 que 

conterá: 

a) Valores das receitas e despesas projetadas para os 

exercícios exigidos; 

b) Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia 

de receita; 

c) Demonstrativo da margem de expansão das despesas 

obrigatórias de caráter continuado. 

     III – Anexo de Riscos Fiscais 
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     IV - Relatório dos projetos em andamento e posição sobre a 

situação de conservação do patrimônio público e providência a serem adotadas pelo Executivo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2002 

     

     Art. 2º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição, as 

metas e prioridades para o exercício financeiro de 2002 são as especificadas no Anexo de Metas e 

Prioridades que integra esta Lei. 

                                        Parágrafo Único - Os valores constantes no Anexo de que trata 

este artigo possui caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o 

planejamento, podendo a lei orçamentária atualiza-los. 

 

CAPÍTULO III 

A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO 

DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO PARA 2002. 

Seção I 

Da Organização dos Orçamentos do Município 

 

     Art. 3º - Os orçamentos fiscais e da seguridade social 

compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos e órgãos. 

 

     Art. 4º - Os orçamentos discriminarão a despesa por unidade 

orçamentária, detalhada por categoria de programação (créditos orçamentários) com suas respectivas 

dotações. 

     

     § 1º - As atividades, projetos e operações especiais poderão ser 

desdobrados em subtítulos (subprojetos ou subatividades), abertos por Decreto do Poder Executivo, 

para especificar sua localização física integral, parcial ou, ainda, atender à classificação por fonte de 

recursos (recursos vinculados), não podendo haver alteração das respectivas finalidades, produtos, 

unidades de medida e valores, estabelecidos para o respectivo título (projeto, atividade ou operação 

especial). 

     § 2º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão 

identificadas no projeto de lei orçamentária por programa, atividades, projetos ou operações especiais, 

e respectivos subtítulos com vinculação de suas metas fiscais ao anexo de metas e prioridades de que 

trata esta Lei. 

 

     Art. 5º - A lei orçamentária discriminará em unidades 

orçamentárias e/ou em categorias de programação específicas as dotações destinadas: 

 

     I – a fundos especiais; 
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     II – às ações de saúde e assistência social; 

     III – ao pagamento de benefícios da previdência, para cada 

categoria de benefício; 

     IV – aos créditos orçamentários que se relacionem à Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; 

     V – à concessão de subvenções econômicas e subsídios; 

     VI – ao pagamento de precatórios judiciais, que constarão das 

unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos; 

     VII – às despesas com publicidade, propaganda e divulgação 

oficial; e. 

     VIII – ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em 

julgado consideradas de pequeno valor. 

 

     Art. 6º - O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo 

encaminhará ao Legislativo será constituído de: 

     I – texto da lei; 

     II – às ações de saúde e assistência social; 

     III – ao pagamento de benefícios da previdência, para cada 

categoria de benefício; 

     IV – aos créditos orçamentários que se relacionem à Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; 

     V – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente 

aos orçamentos fiscal e da seguridade social. 

     § 1º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária 

conterá: 

     I – exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, 

informando, saldos de créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício e 

outros compromissos financeiros exigíveis; 

     II – justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos 

principais agregados da receita e da despesa; 

     § 2º - Integrara a proposto orçamentária, além dos documentos 

referidos, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com 

indicação da respectiva legislação. 

 

     Art. 7º - Para efeito do disposto neste capítulo o Poder 

Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua respectiva proposto orçamentária, para fins de 

consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta Lei. 

 

Seção II 

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas 
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     Art. 8º - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência 

constituída de dotação global e corresponderá, na lei orçamentária a, no mínimo, dois por cento da 

Receita Corrente Líquida prevista para o Município e: 

     I – se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais 

imprevistos, considerando-se, neste último, a insuficiência de recursos dotados no orçamento e a 

necessidade de novos créditos orçamentários; 

     II – ficará sob a coordenação do órgão responsável pela sua 

destinação; e. 

     III - será controlada através de registros contábeis no sistema 

orçamentário. 

     Parágrafo Único – Não será considerada, para os efeitos do 

percentual de que trata o caput, a reserva a conta de receitas vinculadas e diretamente arrecadadas dos 

fundos e das entidades da administração indireta e que se constituem em superávit orçamentário, 

constituindo-se, em limites para essa reserva, o superávit estimado. 

 

     Art. 9º - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar 

101/2000: 

     I – integrarão o processo administrativo de que trata o art.38 da 

Lei n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis 

urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da CF/88. 

     II – entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, 

aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se refere os incisos I e II do art. 24 da Lei n. º 

8.666, de 1993. 

  

     Art. 10 – Os Poderes deverão elaborar e publicar, até trinta dias 

após a publicação da lei orçamentária para 2002, cronograma de desembolso mensal para o exercício, 

nos termos do art. 8º da Lei Complementar n. º 101/2001. 

     §º 1º - No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os 

que o modificarem conterão: 

     I – metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto 

no art. 13 de Lei Complementar 101/2001, incluindo seu desdobramento por origem de recursos; 

     II – demonstrativo da despesa por programas de que a 

programação atende a essas metas. 

     § 2º - Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, o 

cronograma de desembolso mensal do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no 

art. 168 da Constituição Federal. 

 

Seção III 

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidas os Créditos 

Adicionais Destinados ao Poder Legislativo 
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     Art. 11 – O Poder Legislativo do Município terá como limite de 

despesas em 2002, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do 

percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita tributária e de transferências do Município aferida em 

2001, nos termos do art. 29
A
 da Constituição Federal, acrescidos dos valores relativos aos inativos e 

pensionistas e, se for o caso, de recurso para fazer frente às operação extra-orçamentárias. 

     Parágrafo Único – Para efeito do cálculo a que se refere o caput 

considerar-se-á a receita efetivamente arrecadada até 30 dias antes do encerramento do prazo para 

entrega da proposta no legislativo, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício, 

ficando determinado que na ocorrência, ao término do exercício a receita arrecadada situar-se em 

patamares: 

     I – inferiores aos previstos, o Legislativo indicará as dotações a 

serem contingenciadas ou utilizadas para abertura de créditos adicionais no Poder Executivo. 

     II – superiores aos previstos, o Legislativo indicará os créditos 

orçamentários a seres suplementados ao Executivo até o limite constitucionalmente previsto. 

 

     Art. 12 – Para os efeitos do art. 168 da Constituição da República 

os recursos correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Municipal, inclusive os oriundos de 

créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, de acordo com o cronograma de 

desembolso a ser elaborado pelo Poder Legislativo, observados os limites anuais de 8% sobre a 

Receita Tributária e de transferências de que trata o art. 29
A 

da Constituição da República, 

efetivamente arrecadada no exercício de 2001, ou, sendo esse valor superior ao orçamento do 

Legislativo, o limite de seus créditos orçamentários, acrescidos, se for o caso, dos créditos adicionais. 

     § 1º - Em caso de não elaboração do referido cronograma, os 

repasses se darão na forma de duodécimos mensais, iguais e sucessivos, respeitados, igualmente, os 

limites de que trata o caput. 

     § 2º - Considera-se receita tributária e de transferências, desde 

que efetivamente arrecadadas: 

a) as taxas; 

b) Os impostos; 

c) A contribuição de melhoria; 

d) A dívida ativa de impostos, taxas e contribuições de 

melhoria; 

e) O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF; 

f) A Cota-parte do Imposto Territorial Rural – ITR; 

g) A Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA; 

h) O valor bruto arrecadado da Transferência da cota-parte 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; 

i) O valor bruto da arrecadação da Transferência da LC n. º 

87/96; 
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j) Do valor bruto arrecadado do Fundo de Participação dos 

Municípios; 

k)  O valor bruto arrecadado da Cota-parte do 

IPI/Exportação. 

 

     Art. 14 – A Câmara Municipal enviará até o dia 10 de cada mês, 

e ao final do exercício, as suas demonstrações orçamentárias e contábeis do mês anterior para fins de 

integração à contabilidade geral do Município. 

 

Seção IV 

Das Normas Relativas ao Controle de Custos e avaliação dos Resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos 

 

     Art. 15 – Além de observar as demais diretrizes estabelecidas 

nesta Lei, a escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a 

avaliação dos resultados dos programas de governo. 

 

     Art. 16 – Os serviços de contabilidade do Município organizarão 

sistema de custos que permita: 

a) Mensurar o custo dos produtos das ações governamentais; 

b) Mensurar os custos diretos e indiretos dos programas de 

governo; 

c) Identificar o custo por atividade governamental e órgãos; 

d) A tomada de decisões gerenciais. 

 

   Art. 17 – A avaliação dos resultados dos programas de governo 

se fará de forma contínua pelo sistema de controle interno do Poder Executivo. 

     § 1º - A avaliação dos resultados dos programas de governo 

consistirá em análise sobre o desempenho da gestão governamental através da movimentação dos 

indicadores de desempenho, conjugando-os com o custo das ações que integram os programas e a 

evolução, em termos de realização dos produtos das ações e o atingimento de suas metas fiscais, de 

forma que permita a administração e à fiscalização externa concluir sobre a eficiência das ações 

governamentais e a qualidade do gasto público. 

     § 2º - Anualmente, em audiência pública promovida para fins de 

propiciara a transparência e a participação popular na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 

Executivo avaliará, perante a sociedade, a eficácia e a eficiência da gestão demonstrando o 

planejamento realizado em comparação com o executado no que se refere aos indicadores de 

desempenho, aos valores gastos e às metas fiscais relacionadas com os produtos das ações. 
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Seção V 

Da Disposição Sobre Novos Projetos 

 

     Art. 18 – Além da observância das prioridades e metas de que 

trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após: 

     I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e 

respectivos subtítulos em andamento com recursos necessários ao término do projeto ou a obtenção de 

uma unidade completa: 

     II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do 

patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para 

tanto. 

     § 1º - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, 

mesmo possuindo outros projetos em andamento, casa haja suficiente previsão de recursos 

orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos. 

     § 2º - O sistema de controle interno fiscalizará e demonstrará o 

cumprimento do parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar n. º 101/2000. 

     §3º - É condição para o início de projetos, devendo constar do 

procedimento de que trata o art. 38 da Lei Federal 8.666/96, ou do procedimento de compra, em casos 

de contratações com valores estimados inferiores aos previstos no art. 24, I e II da referida Lei, a 

referência de atendimento ao artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Seção VI 

Da Transferência de Recursos para o Setor Privado 

Subseção I 

Dos Recursos Destinados a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos 

 

     Art. 19 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus 

créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas, aquelas destinadas a 

entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das 

seguintes condições: 

     I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas 

áreas de assistência social, saúde ou educação, e estejam registradas na Secretaria Municipal da 

Assistência Social, após aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social; 

     II – sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza 

filantrópica, institucional ou assistencial; 

     III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 

do ADCT, bem como na Lei n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

     Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de 

subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 

funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2002, e comprovante de 

regularidade do mandato de sua diretoria. 
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   Art. 20 – Fica autorizada a inclusão de dotações, na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de “auxílios” para entidades privadas sem fins 

lucrativos e desde que sejam: 

     I – de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o 

ensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais 

do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade – CNES; 

     II – cadastradas junta à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

para recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais 

ou agências estrangeiras; 

     III – voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e 

gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia e outras entidades em fins lucrativos, 

e que estejam registradas na Secretaria Municipal correspondente; 

     IV – signatárias de contrato de gestão com a Administração 

Pública Municipal. 

     V – consórcios intermunicipais de saúde, constituídos 

exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos; 

     VI – qualificadas como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP. 

     Parágrafo Único – Sem prejuízo da observância das condições 

estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, 

ainda da regular aplicação dos recursos, mediante as determinações em Lei Municipal, devendo 

ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade. 

 

Subseção II 

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas 

 

     Art. 21 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender 

necessidades de pessoas físicas, além dos programas já instituídos de assistência social, saúde e 

educação, constituindo-se em exceção, quando aprovado auxílio pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

 

     Art. 22 – As transferências de Recursos públicos para cobrir 

déficit de pessoas jurídicas, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, quando for o caso, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes 

condições: 

     I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre empresas ou 

entidades estabelecidas no Município, cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua 

extinção com repercussão social grave no Município, ou, ainda, representar prejuízo para o município, 

seja econômico, cultural, turístico ou social. 
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     II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas 

industriais, comerciais e de serviços, nos termos em que dispuser em Lei Municipal. 

 

     III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados à 

pessoas físicas e jurídicas, estes ficam condicionados, além do pagamento dos encargos financeiros de 

juros não inferiores a 12% ao ano, ou ao custo de captação, nos termos do que dispõe o artigo 27 da 

Lei Complementar 101/2000: 

 

a) Destinação dos recursos através de fundo rotativo; 

b) Formalização de contrato; 

c) Aprovação de projeto pelo Poder Público; 

d) Acompanhamento de execução; 

e) Prestação de contas. 

 

Parágrafo Único – Lei específica poderá, conforme possibilita o 

parágrafo único do artigo 27 da LC n. º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimo de que trata o 

inciso III deste artigo, hipótese em que a lei orçamentária estabelecerá crédito orçamentário próprio. 

 

Seção VII 

Dos Créditos Adicionais 

 

     Art. 23 – Os projetos de lei relativos a crédito adicionais serão 

apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual. 

 

   Art. 24 – Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais 

exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos 

cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos, das operações 

especiais e dos respectivos subtítulos e metas. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL 

 

     Art. 25 – O Poder Executivo publicará a tabele de cargos efetivos 

e comissionados integrandos do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos de cargos 

ocupados por servidores estáveis e não-estáveis e de cargos vagos. 

 

     Parágrafo Único – O Poder Legislativo observará o 

cumprimento do disposto neste artigo, mediante ato próprio do Presidente da Câmara. 
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     Art. 26 – Os Poderes Executivo e Legislativo do Município terão 

como limites na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoas e encargos sociais: 

     I – No Poder Legislativo: 

     a) 70% das dotações que podem ser atribuídas à Câmara 

Municipal, conforme artigo 29-A da Constituição Federal, excluídos os valores referentes aos inativos 

e pensionistas e eventuais repasses de cunho extra-orçamentárias; 

     b) em caso de a despesa com pessoa projetada situar-se abaixo 

dos 6% sobre a Receita Corrente Líquida – RCL, deverá ser observado o limite de acréscimo desta 

despesa, em percentual da RCL, em até 10% sobre o percentual verificado em despesa com pessoal no 

exercício de 2001, nos termos do art. 71 da Lei Complementar n. º 101/2000. 

     II – No Poder Executivo: 

     a) no caso de a despesa com pessoal projetada situar-se abaixo 

dos 54% sobre a Receita Corrente Líquida, deverá ser observado o limite de acréscimo desta despesa, 

em percentual da receita base de cálculo, em até 10% sobre o percentual verificado com despesa com 

pessoal no exercício de 2001, nos termos do artigo 71 da LC 101/2000. 

 

     Art. 27 – Os projetos de lei sobre transformação de cargos, bem 

como os relacionados a aumente de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados 

de manifestação do Conselho de Política e Remuneração de Pessoal de que trata o art. 39 da 

Constituição da República. 

 

     Art. 28 – Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, 

inciso II, da Constituição Federal, ficam autorizados, dependendo de lei específica: 

     I – No Poder Executivo: 

a) As concessões de vantagens; 

b) Aumento de remuneração em percentual de 10% 

c) Criação dos cargos de provimento efetivo e em comissão. 

d) Investiduras por admissão por aprovação para cargo ou 

emprego público ou cargo em comissão com disponibilidade de vagas. 

e) Contratação de pessoal por excepcional interesse público, 

desde que atendidos os pressupostos que caracterizam como tal, e que venham atender a situações cuja 

investidura por concurso não se revele a mais adequada face às características da necessidade da 

contratação. 

     II –No Poder Legislativo: 

a) Aumento de remuneração em percentual de até 10% 

b) Investiduras por admissão por aprovação para cargo ou 

emprego público, designação de função de confiança ou cargo em comissão com disponibilidade de 

vagas. 

     § 1º - As autorizações dos incisos I e II deverão ser precedidas da 

análise da repercussão sobre o percentual da despesa com pessoal, nos termos dos artigos 17 e 71 da 
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Lei Complementar n. º 101/2000 e, a verificação do enquadramento na margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme anexo a esta lei e à lei orçamentária. 

     § 2º - Os créditos orçamentários para as despesas com pessoal do 

Município, tendo em vista a perda acumulada nos vencimentos dos servidores públicos, em 

atendimento ao previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, deverão prever, além da perda do valor 

aquisitivo do último exercício, a revisão geral acumulada em mais de 10%. 

 

     Art. 29 – No exercício de 2002 a realização de serviço 

extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado aos 51,3% (cinqüenta e um inteiros e três 

décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder 

Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, somente 

poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejam situações 

emergenciais de risco ou prejuízo para a sociedade. 

     Parágrafo Único – A autorização para a realização de serviço 

extraordinário, no âmbito do Poder Executivo e Legislativo, nas condições estabelecidas no caput 

deste artigo, far-se-á, respectivamente, pelo Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, sendo os 

motivos devidamente fundamentados no ato da autorização. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO 

MUNICÍPIO 

 

     Art. 30 – Na política de administração tributária do município 

ficam definidas as seguintes diretrizes para 2002, devendo, até o final do exercício, legislação 

específica dispor sobre: 

     I – a revisão no Código Tributário do Município, especialmente 

sobre: 

a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 

1. Ser progressivo em razão do valor do imóvel; e. 

2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o 

uso do imóvel. 

b) A alteração na alíquota e na base de cálculo do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

 

Art. 31 – Na estimativa das receitas do projeto de lei 

orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária. 

§ 1º - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de 

lei orçamentária serão identificadas às proposições de alterações na legislação e especificada a receita 

adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos. 
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§ 2º - Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o 

sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão canceladas 

a previsão da receita e dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão sem as alterações na 

legislação. 

§ 3º - Aplica-se o disposto neste artigo às propostas de alteração 

na vinculação das receitas. 

 

CAPÍTULO VI 

DO NÃO-ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS 

 

Art. 32 – Caso seja necessária a limitação do empenho das 

dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir meta de resultado fiscal conforme 

determinado pelo art. 9º da Lei Complementar n. º 101/2000, será fixado, separadamente, percentual 

de limitação para o conjunto de ações orçamentárias, calculadas de forma proporcional à participação 

dos Poderes do Município, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legas de 

execução. 

     § 1º - Constituem critérios para a limitação de empenho e 

movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade: 

     I – No Poder Executivo: 

a) Diárias; 

b) Serviço extraordinário; 

c) Convênios; 

d) Realização de obras; 

II – No Poder Legislativo: 

a) Remuneração de Sessões Extraordinárias; 

b) Diárias 

c) Realização de serviço extraordinário; 

  § 2º - Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista 

da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção: 

  I – das despesas com pessoal e encargos; 

  II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da 

população. 

  § 3º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, 

o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao final do 

bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante 

que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira. 

  § 4º - O Legislativo, com base na comunicação de que trata o 

parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os 

montantes limitados de empenho e movimentação financeira. 

  § 5º - Não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação 

financeira de que trata este artigo, fica a cargo do sistema de controle interno a comunicação ao 
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Tribunal de Contas do Estado, conforme atribuição prevista no art. 59, caput e inciso I da Lei 

Complementar 101/2000 e art. 74, §1º da Constituição da República. 

 

  Art. 33 – O Poder Executivo, por intermédio do Órgão Central do 

Sistema de Controle Interno deverá atender, no prazo máximo de 30ias, contados da data de 

recebimento, as solicitações de informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão de Orçamento 

e Finanças ou Comissão de Fiscalização e Controle, relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de 

qualquer item de receita ou despesa, incluindo eventuais desvios em relação aos valores da proposta 

que venham a ser identificados posteriormente ao encaminhamento do projeto de lei. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

     Art. 34 – Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei 

Complementar n. º 101/2000, fica o município autorizado a firmar convênio ou congênere, com a 

União ou o Estado, com vistas: 

     I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança 

pública; 

     II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais 

do município; 

     III - à utilização conjunta, no Município, de máquinas e 

equipamentos de propriedade do Estado ou União; 

     IV – a cedência de servidores para o funcionamento de cartórios 

eleitorais; 

    

     Art. 35 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU, em 21 de Dezembro de 2001. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

           GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

 

ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA 2002 

 

 

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

FUNÇÃO: 01 – LEGISLATIVA 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Processo 

Legislativo 

01.01 – Aquisição de 

Equipamentos e Material 

Permanente 

Equipar a Câmara Municipal de Vereadores com 

móveis, máquinas de escrever, calculadora, 

computadores e equipamentos de som. 

Próprios 

Processo 

Legislativo 

01.02 – Aquisição de Terreno Adquirir um terreno para que possa ser construído um 

prédio para ser a sede da Câmara de Vereadores. 

Próprios 

Processo 

Legislativo 

01.03 – Aquisição de Imóvel Adquirir um terreno para construção de prédio para a 

Câmara Municipal de Vereadores. 

Próprios 

Processo 

Legislativo 

01.04 – Construção de Imóvel Construção de um Imóvel em terreno adquirido pela 

Câmara Municipal para servir de Sede do Poder 

Legislativo Municipal. 

Próprios 
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FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO 

SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Administração 

Governamental 

Manutenção Geral do 

Gabinete 

Dar ao gabinete um bom desempenho 

administrativo com a manutenção dos móveis, 

equipamento e veículo disponível. 

Próprios 

Administração 

Governamental 

Conservação de Veículos 

de uso da Administração 

Dar condições aos veículos de uso do veículo 

lotado no gabinete para que possa atender as 

necessidades administrativas. 

Próprios 

Administração 

Governamental 

 Divulgação Oficial Promover a divulgação do atos oficiais de interesse 

dos munícipes. 

Próprios 

Defesa Terrestre  Manutenção da Junta 

Militar 

Dar condições de funcionamento da Junta Militar 

do Município, com disponibilidade de pessoas e 

material necessário. 

Próprios 

Administração 

Governamental 

Admissão de Pessoal Admitir pessoal necessário para atender as 

necessidades administrativas, através de concurso 

público e de nomeação para Função de Confiança 

na forma da Lei 

Próprios 

Administração 

Governamental 

Aquisição de um terreno 

para construção de 

prédio público 

Adquirir terreno para futura construção de sede 

própria para o município  para melhor atender às 

necessidades da administração municipal 

Próprios e/ou de 

convênios. 

 

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO 

SUBFUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Administração 

Financeira 

Aquisição de Equipamentos e 

Material Permanente para 

Escritório 

Adquirir Móveis, Máquinas e Utensílios de 

Escritório para equipar convenientemente os 

órgãos da administração municipal. 

Próprios 
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Administração 

Financeira 

Conservação de 

Veículos e uso da 

Administração 

Dar condições aos veículos de uso dos diversos órgãos da 

administração municipal de circularem convenientemente. 

Próprios 

Administração 

Financeira 

Informatização dos 

Serviços Municipais 

Modernizar os serviços e controles financeiros e de 

prestação de serviços, agilizando as informações, através de 

aquisição e/ou locação de equipamento e desenvolvimento, 

locação ou aquisição de sistemas de programas. 

Próprios 

e/ou de 

convênios. 

Qualificação 

Profissional dos 

Servidores 

Cursos de 

Aperfeiçoamento e 

Especialização 

Profissional 

Dar condições ao servidor municipal de atualizar-se na sua 

área de atuação, bem como possibilitar realização de curso 

de especialização em área do interesse público,  para que 

possa desenvolver trabalho qualificado em prol da 

municipalidade. 

 

 

Próprios 

e/ou de 

convênios. 

Administração 

Financeira 

Implantação de 

Sistema de Controle 

Interno 

Implantar e manter um setor ter um controle sobre a 

Administração com o objetivo de dar maior eficiência ao 

serviço público municipal. 

Próprios 

Incremento da 

Receita Publica 

Programa de 

Incremento da 

Receita Pública 

Instituir anualmente a campanha CIDADANIA 

PREMIADA, objeto de Lei Municipal, visando atingir a 

elevação da receita, mediante a conscientização geral da 

comunidade quanto às obrigações fiscais, em especial da 

emissão de nota fiscal em todas as operações de venda a 

consumidor final. Objetiva, sobretudo combater a 

sonegação  a evasão fiscal e a economia informal, como 

forma de incrementar a receita pública. Será desenvolvida 

com a distribuição de prêmios. 

Próprios 
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FUNÇÃO: 20-  AGRICULTURA 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Recuperação da 

Pequena 

Propriedade 

Assistência ao 

Pequeno Produtor 

Dar apoio técnico ao pequeno produtor, colocando a 

disposição máquinas agrícolas, sementes, adubos e 

fertilizantes, diretamente ou em convênio com órgãos 

oficiais, Estadual e Federal e através de contrato com 

entidades especializadas ou constituição de Fundos 

Especiais. 

Próprios e/ou de 

convênios. 

Mecanização 

Agrícola 

Aquisição de 

Máquinas e 

Implementos 

Agrícolas (Patrulha 

Agrícola) 

Adquirir máquinas com Trator Agrícola, Trator de 

Esteiras, Retroescavadeira, Pa Carregadeira, e 

implementos agrícolas com forrageira, roçadeira e 

outros afins do setor primário, com o objetivo de dar 

apoio ao pequeno produtor.  

Próprios e/ou de 

convênios. 

Desenvolvimento da 

Propriedade Rural 

Instalação de 

Programas de 

incentivo a pequena 

propriedade 

Aumentar a produtividade agrícola e pastoril, dando 

melhores condições ao pequeno e médio produtor, 

desenvolvendo programas em conjunto com o 

Governo.  

Próprios e/ou de 

convênios. 

Feiras, Exposições e 

Eventos Oficiais 

Realização de Feiras 

agro-pastoris 

Promover e divulgar a produção agrícola e pastoril do 

Município através de promoção de feiras. 

 

Próprios e/ou de 

convênios 

Mecanização 

Agrícola 

Conservação de 

Máquinas e 

Implementos 

Agrícolas 

Conservar as máquinas e implementos agrícolas com 

manutenção  adequada para oferecer melhores 

serviços ao pequeno produtor. 

Próprios 

Produção Vegetal Implantação do 

Sistema Troca-

Troca 

Aumentar a produtividade oferecendo sementes e 

matrizes financiadas, para pagamento na safra e 

auxílio na produção de sementes crioulas. 

Próprio e em 

convênio com 

Entidades 

Oficiais 

Produção Vegetal Manutenção e 

ampliação do Fundo 

Rotativo Municipal 

Manter e ampliar o Fundo rotativo municipal, dando-

lhe condições, através da injeção de recursos, além do 

já estabelecido em Lei, para a viabilização do mesmo. 

Próprios e/ou de 

convênios e 

doações 
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  FUNÇÃO: 24 – COMUNICAÇÕES 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Telefonia Telefonia 

Rural  

Levar à zona rural sistema de telefonia, oferecendo melhores 

condições de comunicação, objetivando a fixação do homem 

no campo. Programa a ser desenvolvido em conjunto com a 

comunidade rural e Companhias de Telefonia. 

Próprios e/ou de 

convênios, das 

Companhias Telefônicas e 

da comunidade. 

Telefonia Telefonia 

Urbana 

Dar melhor condição de comunicação para a população 

urbana com melhorias na central telefônica e rede de 

telefonia. 

Próprios 

 

FUNÇÃO: 06 –SEGURANÇA PÚBLICA 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Policiamento 

Militar 

Apóia a Permanência 

da Brigada Militar 

Proporcionar maior segurança aos munícipes.com apoio às 

atividades da Brigada Militar com pagamento do aluguel do 

prédio e compra de material de consumo 

Próprios 

 

  FUNÇÃO: 25 – ENERGIA 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Iluminação 

Pública 

Melhoramento da Rede de 

Energia Elétrica e 

Iluminação Pública 

Promover a extensão de rede elétrica dentro 

do perímetro urbano do município para dar 

condições de infra-estrutura à terrenos e/ou 

loteamentos urbanos. 

Próprios e/ou de 

convênios, com 

participação das 

comunidades e RGE 
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  FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Ensino 

Fundamental 

Manutenção do ensino de 1º 

grau 

Dar condições de manter o ensino de primeiro 

grau em plano elevado, atendendo despesas de 

pessoal, encargos, material de consumo e 

serviços nas escolas. 

 

Próprios e/ou 

de convênios 

Ensino 

Fundamental 

Aquisição de Material 

Didático 

Adquirir, para utilização pelo alunado de 

material de apoio didático. 

 

 

Próprios e/ou 

de convênios 

Ensino 

Fundamental 

Aquisição de Equipamentos e 

Material Permanente as 

Escolas da Rede Municipal de 

Ensino 

Adquirir equipamentos e material permanente 

para uso nas Escolas da Rede Municipal de 

Ensino Fundamental. 

 

 

Próprios e/ou 

de convênios 

Ensino 

Fundamental 

Conservação e melhoria dos 

prédios escolares 

Manter em condições de utilização os prédios 

onde funcionam as escolas municipais, inclusive 

com melhorias como: calçamento, muros, 

cercas... 

 

Próprios e/ou 

de convênios 

Ensino 

Fundamental, 

Médio e Superior 

Transporte Escolar de Alunos 

da Rede Municipal de Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior 

Aquisição de veículos para o transporte escolar 

de alunos do 1º grau. Manutenção dos veículos 

de transporte escolar. Contrato de prestação de 

serviços  com pessoas físicas e jurídicas para 

atender o transporte escolar. 

 

Próprios e/ou 

de convênios 

Ensino Infantil e 

Fundamental 

Merenda Escolar Prestar assistência aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 

oferecendo a merenda necessária. 

 

Próprios e/ou 

de convênios 
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Ensino 

Fundamental 

Aquisição de Veículo para 

Transporte Escolar 

Visa adquirir veículo para transporte escolar de alunos 

do ensino fundamental, visando a redução de custos 

Próprios e da 

União 

 

  FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LAZER 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Educação Física 

e Desporto 

Construção de Quadras Esportivas 

e Espaço Físico para Desporto em 

Comunidades do Interior 

Contribuir com as comunidades do interior 

com auxílio financeiro para Construção de 

Espaço Esportivo e Quadras Esportivas. 

 

Próprios e/ou de 

convênios 

Educação Física 

e Desporto 

Promoção de Competições 

Esportivas 

Promover o desporto amador junto à 

comunidade do Município, conforme 

Calendário de Eventos. 

Próprios 

 

  FUNÇÃO: 15 – URBANISMO 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Desenvolvimento 

Urbano 

Ampliação, remodelação 

e manutenção da praça, 

jardins e Vias Puúlicas. 

Ampliar e remodelar a praça, jardins, inclusive com 

calçamento e ajardinamento, dando melhores 

condições de ser usufruído pela população e com 

construção de calçamento em Vias Públicas 

Próprios e 

Convênios 

Desenvolvimento 

Urbano 

Sinalização das vias 

públicas 

Adquirir placas, equipamentos e material para a 

sinalização das vias públicas localizadas na zona 

urbana de nosso município. 

Próprios 

 

 

   

 

 

 

Urbanismo Abertura, ampliação, 

melhoramento e 

pavimentação de vias 

públicas 

Abrir novas ruas e avenidas nos núcleos urbanos, bem 

como ampliar, melhorar, conservar e pavimentar com 

calçamento ou asfalto parte das existentes ou as que 

serão construídas, incluindo-se todas as obras viárias 

necessárias. 

Próprios e/ou 

de convênios 
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FUNÇÃO: 22 – INDÚSTRIA 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Apoio para 

Indústras 

Contribuir com a 

instalação e permanência 

de indústrias 

Contribuir financeiramente ou através de outros meios para 

a instalação de novas indústrias no município, bem como  

a permanências das já existentes. 

Próprios 

 

FUNÇÃO: 10 – SAÚDE 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Saúde Assistência Médica 

e Sanitária a 

população 

Promover a assistência médica à população em postos de saúde e 

hospital, incluindo-se além da assistência médica, medicamentos 

e exames laboratoriais e radiológicos, utilizando-se para tanto 

todos os recurso disponíveis, inclusive a formação de Fundos 

Especiais. 

Próprios e/ou 

de convênios 

Saúde Manutenção dos 

serviços de 

assistência médica 

Oferecer condições às unidades que prestam serviços de 

atendimento à saúde da população, e atender adequadamente suas 

funções, tanto com pessoal, material, serviços e equipamentos. 

Próprios e/ou 

de convênios 

Saúde Construção de 

ambulatórios 

Construir um ambulatório municipal na Sede do Município, bem 

como no Interior na Linha Santo António adquirir os 

equipamentos necessários para atender a população. 

Próprios e/ou 

de convênios 

Saúde Conservação e 

manutenção de 

ambulatórios 

Conservar e manter em condições de funcionamento os prédios 

onde for instalado o ambulatório municipal. 

Próprios e/ou 

de convênios 

Saúde Auxílio à Pessoas Manter o plano de auxílio com pagamento de parte de despesas 

médicas, hospitalares, exames e outras despesas conforme plano 

de auxílio previsto em Lei Municipal 

Próprios 
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FUNÇÃO: 17 – SANEAMENTO 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Distribuição de 

Água Potável 

Abastecimento de 

Água 

Ampliar a rede de abastecimento de água nas 

comunidades, com abertura de poço artesiano e 

reservatório, bem como conservar as redes de 

abastecimento de água das comunidades. 

Estender a rede de abastecimento de água da área 

urbana. 

Próprios e/ou de 

convênios 

Saneamento Ampliação e 

conservação do 

sistema de esgotos 

Ampliar e conservar a rede de esgoto pluvial e cloacal na 

área urbana do Município. 

Próprios e/ou de 

convênios 

 

   FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Assistência 

Social Geral 

Assistência social 

à população 

carente 

Prestar assistência social a população carente do Município, 

dando proteção e acompanhamento necessário, integrando o 

programa com a saúde e educação. 

Próprios e/ou de 

convênios 

Assistência 

Social Geral 

Auxílios e 

Subvenções 

Conceder nos termos da Lei Municipal pertinente, que 

instituiu o Plano de Auxílios, auxílios de forma direta para 

pessoas carentes do município. 

Próprios 

Assistência 

Social Geral 

 Assistência à 

criança e 

adolescente 

Promover a assistência e proteção da criança e do adolescente 

nos termos do Estatuto da Criança, através de ações diretas ou 

em convênio com órgãos estaduais ou federais. 

Próprios e/ou de 

convênios 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

FUNÇÃO: 26 – TRANSPORTE 

 

PROGRAMA META OBJETIVO RECURSOS 

Transporte 

Rodoviário 

Aquisição de veículos, 

máquinas e implementos 

rodoviários 

Adquirir de veículos e máquinas, com a finalidade 

de renovar e ampliar a frota existente. 

Próprios e/ou de 

convênios 

Transporte 

Rodoviário 

Conservação e manutenção 

da frota de veículos, 

máquinas e implementos 

agrícolas 

Manter a frota de veículos, máquinas e 

implementos rodoviários em perfeitas condições 

de uso. 

Próprios 

Transporte 

Rodoviário 

Abertura, ampliação, 

melhoramento e conservação 

das estradas municipais 

Ampliar, melhorar e conservar as estradas 

municipais, visando dar melhores condições de 

tráfego, incluindo-se no programa todas as obras 

necessárias, inclusive pontes, pontilhões e bueiros. 

Próprios 

Transporte 

Rodoviário 

Aquisição de equipamento e 

material permanente  

Adquirir equipamentos e material permanente 

necessários para desenvolver as atividades de 

serviços de arruamento, praça e jardins. 

Próprios 

Administração 

Governamental 

Aquisição de Terreno para 

Construção do Parque de 

Máquinas 

Adquirir um terreno para que possa ser construído 

o parque de máquinas. 

Próprios 

Transporte 

Rodoviário 

Ensaibramento de todas as 

estradas do interior do 

município 

Ensaibrar (cascalhar) todas as estradas vicinais do 

interior do município. 

Próprios e/ou de 

convênios 

Transporte e 

Circulação 

Construção e reforma de 

pontes e bueiros  

Construir e reformar pontes e bueiros em todos os 

locais  nas estradas vicinais do interior do 

município que se fizerem necessários. 

Próprios 

Transporte e 

Circulação 

Abertura de novas estradas  Abrir novas estradas para facilitar o acesso a sede 

do município. 

Próprios 

 

 

 

 


