
LEI N.° 1000/2001
De 3 O de junho de 2001

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMENARA, Estado de Minas Gerais;
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

Art. 1° - São estabelecidas, nos termos desta Lei, em cumprimento ao artigo 165, II, § 2°, da
Constituição Federal e art. 4, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes para
elaboração do orçamento do Município, relativo ao exercício financeiro de 2002, compreendendo as metas
prioritárias, estrutura e organização do orçamento público do Município, diretrizes para elaboração do
orçamento, diretrizes especificas do orçamento de investimento, disposições sobre as despesas com pessoal e
encargos sociais, diretrizes orçamentaria da seguridade social, aplicação dos recursos transferidos da União e
do Estado, além das disposições sobre as alterações da legislação tributária vigente e encargos relativos à
dívida pública Municipal.

CAPÍTULO H
DAS METAS PRIORITÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2° - As metas e prioridades das Ações do Governo Municipal, em consonância com o artigo 165,
§ 2°, da Constituição Federal, estão integradas nesta lei, conforme Anexo III, e no Plano Plurianual, que
serão alceadas no orçamento para o exercício de 2002, conferindo prioridade absoluta aos programas de
educação, de saúde e de assistência social, além de atendimento às áreas mais carentes do Município.

Parágrafo Único — Dentre as prioridades estabelecidas neste artigo, inclui-se a destinação de recursos
para os programas sociais, especialmente para atendimento à população infantil residente na área de menor
poder aquisitivo do Município. ,

CAPÍTULO DJ
DA ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTARIA.

Art. 3° - Entende-se como organização orçamentaria a programação das ações governamentais,
visando a concretização dos objetivos indicados no Plano Plurianual, como também o alcance dos objetivos
da programação da Administração, que envolve todo o conjunto de operações especiais, mantenedoras das
ações do Governo, conforme determina o artigo 5°, da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000.
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§ 1° - Entende-se como operação especial a despesa realizada que não destinar para
manutenção das ações do Governo Municipal e não gerarem contraprestação de bens ou serviços.

§ 2° - As ações necessárias de cada programa de trabalho, para atingir os seus objetivos,
identificarão as atividades, projetos ou operações especiais, com indicação dos valores e metas a serem
atingidas, alceadas nas unidades orçamentarias e projetadas nas ações governamentais.

§ 3° - Todas as categorias dos projeto ou atividade, inclusive as operações especiais, serão
programadas e identificadas na lei orçamentaria, por unidades e funções, além dos programas, atividades e
projetos, com os títulos e subtítulos respectivos, indicando as metas de Governo.

§ 4° - Entende-se por Projeto um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto sob a
forma de bens ou serviços, que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo Municipal.

Art. 4° - O Projeto de Lei Orçamentaria estimará as receitas e fixará as despesas a preços nominais,
detalhando a programação a nível de suas respectivas dotações orçamentarias, com aplicação das fontes de
recursos identificadores dos grupos de despesas, tais como:

01 —pessoal e encargos sociais;
02 —juros e outros encargos da dívida pública;
03 — outras despesas correntes;
04 — investimentos;
05 — amortização da dívida pública;
06 — inversões financeiras, inclusive despesas de aumento de capital de empresas públicas municipais,

se houver.

Art. 5° - A lei orçamentaria ao estimar a receita e fixar a despesa, a preços nominais, observará as
metas físicas, indicadas em nível de subtítulo, agrupadas em órgãos orçamentários, segundo os respectivos
projetos e atividades, compreendendo toda programação do Governo, seus Órgãos, Departamentos, Divisões,
Seções, Setores e Fundos Especiais, instituídos por legislação Municipal.

Art. 6° - Serão discriminadas, na lei orçamentaria, as despesas fixadas, por categoria económica, com
programação específica, prioritariamente, das ações a serem desenvolvidas com pessoal e encargos sociais,
serviço da dívida contratada, saúde pública, manutenção do ensino fundamental, conforme determina o artigo
7°, da Lei n°9.424/96 e artigo n° 212, da Constituição Federal, inclusive assistência pré-escolar, infantil,
educação especial, alimentação escolar, como também aos programas institucionais, criados por legislação
própria, conforme segue:

§ 1° - Serão incluídos na lei orçamentaria, na receita e despesa, a programação dos recursos do
FUNDEF, em consonância com o disposto no art. 69, § 5° e art. 70, da Lei n° 9.394/96, com as limitações
para pagamento dos profissionais do ensino fundamental e valorização do magistério, de acordo com o art. 7°,
daLein°9.424/96.
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§ 2° - Corn a criação do Fundo Municipal de Saúde, através de Lei Municipal, serão integradas
também no orçamento municipal as dotações específicas para esse Fundo, inclusive constando também na
receita prevista valores a serem transferidos por outras esferas de Governo.

§ 3° - Através da Lei Municipal, foi criado o Fundo Municipal de Assistência Social, que também
integrará o orçamento do Município, com as previsões de receitas transferidas e despesas custeáveis mediante
recursos próprios municipais e transferidos, na forma estabelecida no artigo 71, da Lei n° 4.320/64 e suas
posteriores modificações.

Art. 7° - Na estimativa da receita, serão consideradas aquelas oriundas dos Fundos, cujos gastos
serão controlados, para atender prioritariamente as despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida
pública, contrapartida de financiamentos e Convénios e outros encargos na ordem disposta nesta Lei.

Art. 8° - Integrarão ao projeto de lei orçamentaria os seguintes elementos, na forma do art. 2°, §§ 1°
e 2°, da lei n° 4.320/64 e suas modificações posteriores:

I - Texto da Lei respectiva;
II — Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de Governo;
IH — Quadros demonstrativos da receita e despesa segundo as categorias económicas;
IV — Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
V — Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração;
VI — Quadros demonstrativos da receita e despesa, na forma dos anexos 6 a 9, da Lei n°4.320/64;
VH — Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo Municipal, relativo a

realização de investimentos em obras e prestação de serviços;
VJUUL — Quadros orçamentários consolidados;
IX — Discriminação da legislação da receita e da despesa;
X — Evolução da receita, segundo as categorias económicas e o seu desdobramento em fontes,

discriminando cada tributo e contribuições;
XI — Programação referente a manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da

Constituição Federal, detalhando as fontes e valores por categorias económicas;
XH — Discriminação das despesas, com os objetivos indicadores dos resultados esperados,

detalhando por atividades e projetos, com indicação das metas e unidades orçamentarias;
XHI — Anexos do orçamento fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na

forma definida nesta Lei;
D£ — Anexo do orçamento de investimento a que se refere o artigo 165, § 5°, inciso II, da

Constituição Federal;
X — Discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da

seguridade social.

§ 1° - A mensagem a ser enviada ao Poder Legislativo, juntamente com o projeto de lei orçamentaria,
conterá o seguinte:

I — Análise da situação económica do Município, considerando as perspectivas para o exercício de
2002 e suas influências para a previsão de receita e despesa orçamentaria;

H — Justificativa da receita estimada e despesa fixada, tendo em vista a avaliação das reais
necessidades, explicitando as metas prioritárias, indicando os resultados operacionais do projeto de lei
orçamentaria para 2002, em consonância com o que foi estimado para o exercício de 2001 e o que foi
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executado no exercício de 2000, com evidência da metodologia dos cálculos e as reais compètências nos
cálculos da evolução das receitas e despesas;

m — Demonstrativo da evolução da receita e da despesa dos três últimos anos, a execução provável
para 2001 e estimada para 2002, destacando as premissas básicas do comportamento para o exercício de 2002.

§ 2° - Serão também apresentados na Mensagem demonstrativos constando as informações
complementares seguintes:

I — Detalhamento sobre a programação dos gastos, por unidades orçamentarias, nas áreas de
assistência social, educação, cultura, lazer, desportos, habitação, urbanismo, saúde, saneamento e transportes,
com indicação dos critérios utilizados para a execução desses serviços;

n — Estimativa de gastos com pessoal, encargos sociais e com o pagamento de benefícios
previdenciários para o exercício de 2002;

TTT — Custo médio por unidade orçamentaria e Órgão da Administração Municipal, nas áreas:
a) Assistência médica e odontológica;
b) Auxílio- subvenções sociais;
c) Assistência pré-escolar;
d) Assistência social geral a pessoas carentes.
IV — Resumo da política económica e social do Governo. ^-

§ 3° - Os valores constantes dos demonstrativos previstos neste artigo, serão elaborados a preços da
proposta orçamentaria.

§ 4° - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até o último dia do mês de setembro de
2001, o projeto de lei orçamentaria, com todos os demonstrativos constando as informações respectivas,
relacionadas nos correspondentes anexos, conforme o disposto na Lei n°4.320/64, Lei n°l01/2000 e decisões
do TCE, podendo constar autorização para abertura de créditos suplementares, obedecidos os limites
estabelecidos no art. 43, da Lei n°4.320/64.

§ 5° - Serão encaminhados à Câmara Municipal, no mesmo prazo do § 4°, deste artigo, demonstrativo
contendo a relação das obras que constaram da proposta orçamentaria, conforme segue:

I—Especificação do objeto ou etapa da obra, indicando o título ou subtítulo orçamentário;
H — Estágio em que se encontra, no caso de obra em andamento;
TTT — Cronograma físico - financeiro para sua conclusão;
IV —Etapas ainda em execução com as dotações consignadas no projeto de lei orçamentaria.

§ 6° - Os demonstrativos complementares, exigidos por esta Lei, identificarão, abaixo do respectivo
título, o dispositivo a que se referem.

§ 7° - No demonstrativo da receita e da despesa do orçamento fiscal e da seguridade social, serão
discriminadas, separadamente, as estimativas relativas às contribuições do Município para a seguridade social,
incidentes sobre a folha de pagamento de salários e a contribuição dos servidores.

Art. 9° - Os projetos e atividades de prestação de serviços básicos, em execução, inclusive os
vinculados às prioridades estabelecidas nesta lei, prevalecerão sobre novos projetos.
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Parágrafo Único - Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentaria ou unidade e de um programa
específico.

Art. 10 - Serão reduzidas ao máximo possível, na medida do estritamente necessário, as dotações
destinadas à aquisição de material permanente e equipamentos, integrantes nas unidades orçamentarias da
Administração Pública Municipal.

Parágrafo único — O disposto neste artigo não se aplica às despesas relacionadas com as atividades
finalísticas da Administração Municipal, especialmente as diretamente vinculadas às prioridades estabelecidas
na legislação vigente e expressamente especificadas na lei orçamentaria, especialmente do ensino.

Art. 11 - O orçamento fiscal e o da seguridade social, no seu conjunto, observarão o que estabelece a
Lei Orgânica do Município, podendo haver modificação da proposta orçamentaria anual, com obediência aos
princípios fundamentais.consagrados nessa Lei.

CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Das Diretrizes Gerais.

Art. 12 — Para a elaboração da proposta orçamentaria do exercício de 2002, sua aprovação e
execução, deverão ser observados os princípios de transparência, publicidade e amplo acesso dos seguimentos
da sociedade a todas as informações de cada etapa, obtendo-se os resultados das metas que integrarão referida
proposta.

§ Único — Serão divulgados, pelo menos:
I — As estimativas das receitas próprias e transferidas, conforme determina a Lei Complementar

n°101/2000;
H — A proposta da lei orçamentaria, simplificada, com seus anexos, programação detalhada das ações

e investimentos, com as informações complementares, se necessário;
TTT — A lei orçamentaria anual.

Art. 13 — Poderão ser incluídas, na proposta orçamentaria para o exercício de 2002, as alterações
que se fizerem na Lei n.° 993/2000, de 30.09.2000, que instituiu o Plano Plurianual do Município para o
período de 2002-2004.

Art. 14 — O Poder Legislativo figurará no orçamento anual, com recursos globais de transferências
constitucionais, detalhamento de suas programações, com base nas diretrizes desta Lei, observando suas reais
necessidades, inclusive os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional n°25/2000, observando a
independência financeira do Câmara Municipal, na forma da legislação vigente.

Art. 15 — Devem ser observadas, na elaboração da lei orçamentaria, as diretrizes estabelecidas nas
alocações de recursos para o exercício de 2002, inclusive nos créditos adicionais, de maneira a propiciar o
controle dos custos das ações governamentais e avaliação dos resultados dos programas de governo, inclusive
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destinados à construção e aquisição de imóveis, os quais podem ser adquiridos pelo Poder Executivo para
atender a esses programas.

Art. 16 — As despesas com o serviço da dívida municipal, exceto mobiliária, deverão considerar
apenas as operações contratadas ou autorizadas até a data do encaminhamento da proposta orçamentaria anual
à Câmara Municipal.

Art. 17 — A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá ser superior ao limite legal, previsto
na Lei Complementar n.° 101/2000, considerando-se, para isto, os valores salariais das folhas de pagamento
de pessoal, as parcelas de 13° salário, um terço de férias, horas extras, gratificações e abonos, ressalvados os
casos de:

I — concessão de vantagens legais e aumento de salário;
n — criação de cargos na estrutura administrativa do Município e aumentos em consequência do Plano

de Carreira;
Hl - admissão de novos servidores, nos termos da legislação vigente, em órgãos ou entidades da

Administração Municipal;
IV — diárias para custeio de missão de servidores e agentes políticos fora do município.

Art. 18 - As receitas próprias dos órgãos e Fundos serão programadas para atender, prioritariamente,
os gastos com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida, contrapartida de Convénio ou de financiamento e
outros gastos de manutenção.

§ 1° - Serão também integrados ao orçamento anual, conforme art. 8° desta Lei, as seguintes
previsões, para atender os Fundos criados por lei Municipal:

I - previsão orçamentaria da receita e da despesa para atender a manutenção do FUNDEF,
obedecendo o disposto no Artigo 69, § 5° e Artigo 70 da Lei n°9.394/96, dentro dos princípios básicos, na
forma da Lei n°9.424/96, destinando 60% do total da receita na remuneração do pessoal docente e demais
profissionais da educação e 40% o pessoal de apoio e outras áreas da educação, sempre custeando as despesas
do ensino fundamental.

n - previsões orçamentarias da receita e da despesa para atender o Fundo Municipal de Saúde — FMS,
com previsão de receitas transferidas de outras esferas de Governo.

TTT - previsões orçamentarias da receita e da despesa, com dotações próprias e de transferências, para
a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, criado por Lei Municipal, cuja estrutura financeira
é integrante do orçamento municipal do governo, de acordo com as normas vigentes do Artigo 71 da Lei
n°4.320/64 e suas modificações posteriores.

Art. 19 -Não poderão ser programadas despesas:
I — sem definição das respectivas fontes de recursos legalmente instituídas nas respectivas unidades

orçamentarias do Município;
JI — para instituir projetos ou atividades com a mesma finalidade em mais de uma unidade

orçamentaria;
Dl - de título de investimento, ressalvados, neste caso, gastos com calamidade pública, devidamente

reconhecida pela Administração Pública;
IV — para transferir entre as unidades orçamentarias, recursos recebidos por transferências, sejam da

União ou do Estado.
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V - para construção, ampliação, reforma, aquisição, locação ou arrendamento de imóveis
residenciais, exceto para atender finalidade de Convénio;

VI — Aquisição de mobiliário, equipamento ou automóveis para uso distinto aos serviços públicos
Municipais, mesmo que para atendimento à servidores da Prefeitura.

Parágrafo único - A lei orçamentaria não consignará subtítulo de projetos em mais de uma unidade
orçamentaria, excetuando-se os casos de obra, cuja natureza de continuidade física não permita
desdobramento.

Art. 20 — O montante das despesas da lei orçamentaria não deverá ultrapassar as receitas, excluídas
destas as amortizações e refinanciamento ou parcelamento da dívida pública, ficando estabelecido que os
gastos com pessoal, nos dois Poderes, não poderão exceder ao limite de 60% das receitas correntes do
Município, conforme determina a Lei Complementar n°82/95.

Art. 21 — Além das prioridades e metas estabelecidas nesta lei, a lei orçamentaria e suas alterações
através de créditos adicionais, somente poderá custear projetos novos, nos casos de contemplar
adequadamente todos os projetos em andamento., viabilizando a conclusão de uma etapa ou unidade completa
já em andamento.

Art. 22 — 0 custeio de despesas administrativas e operacionais, dentre elas de pessoal e encargos
sociais, serão estimadas com base nos preços vigentes em agosto de 2001, não devendo ser considerado
aumento real em relação aos créditos correspondentes no exercício de 2002, ressalvados os casos de expansão
patrimonial, incremento físico de serviços prestados à comunidade ou novas atribuições assumidas pela
administração, no decorrer do exercício.

Art. 23 — Na lei orçamentaria não poderá destinar recursos para despesas de origem estranha aos
serviços públicos municipais, tais como:

I — construção, ampliação, reforma, aquisição, locação ou arrendamento de imóveis residenciais,
execeto para atender finalidade de Convénio;

n — aquisição de mobiliário, equipamentos e automóveis, exceto para equipar os órgãos ou
repartições da Prefeitura;

M — firmar, renovar ou prorrogar contratos de locação ou arrendamento de veículos para
representação pessoal;

IV — associações de servidores, sindicatos, clubes ou quaisquer outras entidades congéneres, exceto
creches, escolas do ensino pré-escolar e educação especial;

V — pagamento de servidores ou quaisquer outros serviços de entidades de direito privado ou público
que não seja integrante da administração pública municipal.

§ 1° - Somente serão contratadas consultoria ou assessorias especializadas, para execução de
atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores da administração Municipal,
sendo plenamente justificada e autorizada essa contratação.

§ 2° - Não proibição de destinação de recursos públicos a título de auxílios para entidades privadas,
sem fim lucrativo, desde que sejam:
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I - De atendimento direto ao público, voltada para o ensino especial, infantil ou fundamental;
II — Voltadas para as ações de saúde, com atendimento gratuito ao público;
Dl - De atendimento ao ensino de nível superior;
IV - Relacionadas na Lei Orçamentaria.

§ 3° - Mesmo sem prejuízo da observação das condições estabelecidas neste artigo, além de outras
condições, a inclusão de dotações na lei orçamentaria e a sua execução, dependerão de:

I - Celebração de Convénio, contendo as normas a serem observadas na concessão de auxílios, com
cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

n - Utilização dos recursos repassados exclusivamente para ampliação, aquisição de equipamentos,
de material permanente, de manutenção e de funcionamento da entidade beneficiada;

Dl — Identificação da entidade, com a comprovação de sua existência e organização.

Art. 24 - Os recursos ordinários da Prefeitura serão programados, conforme o Plano Plurianual de
Investimentos, para atender as Despesas de Capital, inclusive amortizações da dívida por operações de
crédito, após atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida pública e outros
encargos com custeio administrativo e operacional.

§ 1° - As dotações de recursos ordinários livres do orçamento municipal destinadas a Despesas de
Capital, obedecerão aos dispositivos legais, especialmente o Plano Plurianual de investimentos.

§ 2° - Serão incluídas, no orçamento da despesa, dotações destinadas a reservas de contingência,
constituída exclusivamente do orçamento fiscal, em montante equivalente à, no mínimo, um por cento das
receitas correntes líquidas, desatinadas para atender passivos contingentes e outros riscos, inclusive eventos
fiscais imprevistos.

Art. 25 — Fica vedada a inclusão, na lei orçamentaria e em seus créditos adicionais, de dotações
destinadas a subvenções sociais, exceto para entidades privadas sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e
continuada, para atendimento gratuito ao povo, em ações de assistência social, saúde, educação, devidamente
registradas, de acordo com a sua natureza.

§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenção social, a entidade privada sem fins lucrativos
deverá apresentar declaração de funcionamento regular, emitida por três autoridades locais e comprovante de
regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2° - É vedada a inclusão de dotação global a título de subvenção social, devendo esta ser específica
para cada entidade a ser beneficiada.

Art. 26 - Fica vedada a inclusão na lei orçamentaria ou nos créditos adicionais, dotações destinadas a
auxílios para outras entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, desde que promovam
atendimento coletivo, com a finalidade voltada para o esporte, a cultura, o lazer, a educação, a saúde e a
assistência social, que mantenham atendimento gratuito à população do Município e que promovam o
desenvolvimento de programas nessas áreas.
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Art. 27 - Os créditos adicionais destinados a despesa com pessoal e encargos sociais serão
encaminhados à Câmara Municipal por projetos de lei específicos, exclusivamente para essa finalidade, com
exposição de motivo na Mensagem, mesmo quando se tratar de utilização de recursos proveniente do excesso
de arrecadação e também de atualização das estimativas da receita e alteração das metas de ações do Governo
Municipal.

Art. 28 - A lei orçamentaria conterá dotação global para reserva de contingência, no montante
mínimo de um por cento das receitas correntes, destinada especificamente a órgão, unidade orçamentaria,
programa ou categoria de natureza da despesa, para servir de fonte de compensação para abertura de créditos
adicionais ou para atender passivos contingentes e outros riscos, inclusive eventos fiscais não previstos,
conforme parágrafo 2° do art. 24 desta Lei.

Art. 29 - Haverá, na lei orçamentaria, destinação de recursos para ações de alimentação em escolas,
creches, asilo, albergue e Projeto Curumim.

Art. 30 - A proposta orçamentaria do Poder Legislativo será elaborada em obediência aos mesmos
critérios, metodologia e diretrizes estabelecidas nesta lei, havendo na mesma os desdobramentos da despesa.

Seção n
Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimentos

Art. 31 — 0 orçamento de investimentos, na forma do art. 165, § 5°, da Constituição Federal,
considerado como tal as despesas com aquisição e construção dos -bens do ativo imobilizado, será
discriminado segundo a classificação funcional, por categoria e programação com as fontes previstas nos
quadros orçamentários, com detalhamento das origens de financiamentos de cada investimento, de forma a
evidenciar a origem dos recursos e propiciar a contabilidade e efetivação dos registros patrimoniais dentro das
contas específicas detalhadas nas partidas pertinentes.

Art. 32 — As fontes de recursos, como também a modalidade de aplicação dos mesmos, aprovadas na
lei orçamentaria e nos créditos adicionais, poderão ser modificadas, com plena justificativa, para atender às
necessidades prementes de execução de programas especiais.

Art. 33 — O projeto de lei relativo a crédito adicional será apresentado ao Poder Legislativo com
detalhamento das classificações constantes no orçamento vigente e o acompanhará uma exposição de motivo
circunstanciada, justificando as reais necessidades do mesmo e indicando as dotações propostas sobre a
execução das atividades, projetos e operações respectivas.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
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Art. 34 — No exercício financeiro de 2002, a despesa com pessoal ativo e inativo, dos Poderes
Executivo e Legislativo, não poderá exceder o limite de 60% (sessenta por cento), estabelecido na Lei
Complementar 82/95.

Art. 35 - Na vigência do exercício de 2002, poderão ser admitidos servidores se existirem cargos
vagos a preencher, demonstrado no quadro de cargos e salários de Lei Municipal, ou em decorrência da
abertura de vagas com desligamento de servidores, desde que haja dotação orçamentaria suficiente para
atendimento da despesa e também observado o limite previsto no artigo anterior.

Parágrafo único - Observando-se o atendimento ao disposto no artigo 169, § 1°, da Constituição
Federal, as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e
funções públicas, bem como alterações de estrutura de carreira, admissões ou contratações de pessoal a
qualquer título, dependerá de dotação específica na lei orçamentaria vigente, com saldo suficiente para
atender as projecoes de despesas de pessoal e encargos dela decorrentes e autorização específica na lei de
diretrizes orçamentarias, observado o disposto no artigo 71, da Lei Complementar n°101/2000.

Art. 36 - No exercício de 2002, a realização de serviço extraordinário dependerá de recursos
orçamentários e financeiros, que somente poderá ocorrer quando necessário ao atendimento de relevante
interesse público, especialmente voltado para as áreas de educação, saúde e outras, em situações
emergenciais, que possam ocasionar prejuízo para a comunidade.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 37 — A lei orçamentaria será abrangente quanto a seguridade social, atuando nos órgãos ligados
às áreas de saúde, saneamento básico, previdência e assistência social.

Art. 38 — Entende-se como receita orçamentaria da seguridade social as seguintes:
I — Transferências de recursos do orçamento municipal, inclusive as originárias do orçamento da

União, do Estado, convénios, cota de previdência e assistência social e operações de créditos, se houver no
Município.

II - Receitas próprias dos órgãos que integram exclusivamente o orçamento da seguridade social e as
contribuições dos funcionários oriundas dos descontos mensais dos respectivos salários.

§ 1° — Não existindo órgão competente de seguridade social, as despesas serão custeadas diretamente
pelo Município.

§ 2° - Os recursos necessários ao atendimento ao aumento do salário mínimo, caso as dotações
orçamentarias sejam insuficientes, serão objeto de abertura de crédito suplementar ou adicional, a ser aberto
no exercício de 2002, observando o disposto no art. 17,.da Lei Complementar n°101/2000 e no art. 43, da Lei
n°4.320/64.

Art. 39 — As despesas de capital, exceto amortização de dívida por operação de crédito, só poderão
ser programadas após deduzidos os gastos com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e despesas de
custeio administrativo e operacional.
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CAPITULO VII
DA LEI ORÇAMENTARIA

Seção I
Da Estrutura

Art. 40 — A estrutura e organização da lei orçamentaria para o exercício de 2002, obedecerá a
legislação pertinente em vigor, especialmente o disposto nos artigos 2°, 3°, 4° e 7°, da Lei n° 4.320/64 e suas
modificações, como também o que dispõe esta lei, que se constituirá dos seguintes detalhamentos:

I — Categorias de programação constantes da proposta orçamentaria consideradas como despesa
financeira para fins de cálculo do resultado primário do exercício de 2002;

n — Inclusão de recursos destinados a erradicação, no Município, do analfabetismo e desenvolver o
ensino fundamental, de forma a caracterizar o cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional n° 14/1996,
detalhando as fontes e os valores por categoria económica, objetivando também o cumprimento do disposto
no artigo 212, da Constituição Federal e artigo 7°, da Lei n°9.424/96.

m — Gastos por unidades orçamentarias do Município, nas áreas de assistência social, educação,
cultura, lazer, desportos, habitação, agricultura, transporte, saúde e saneamento, com indicação dos critérios a
serem utilizados;

IV — Despesas com pessoal e encargos sociais, considerando a execução nos dois últimos anos, à
execução provável de 2001 e a programação para 2002, com a indicação da representatividade percentual em
relação a receita corrente líquida, definida na Lei Complementar n° 101/2000;

V — Gasto com pessoal e encargos sociais, por órgão, no exercício, explicitando o crescimento
originário de concurso público, reestruturação de carreiras, reajustes gerais e específicos e ao aumento ou
diminuição do número de servidores;

VI — Despesas de amortização e encargos da dívida pública, incluída nestas a previdência social,
IPSENG, INSS, FGTS e PASEP, remanescente e repassada para o exercício de 2002;

VTI — Reservas de contingência;
VTTT — Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, conforme determina o artigo 212, da

Constituição Federal, aplicação dos recursos na erradicação do analfabetismo e a aplicação dos recursos do
FUNDEF, conforme determina o artigo 7°, da Lei n°9.424/96;

IX — Receita corrente líquida prevista na proposta orçamentaria, explicitando a metodologia utilizada
no Município.

§ 1° - Demonstrativo da receita nos termos do art. 12, da Lei Complementar n° 101/2000, destacando-
se os principais itens:

a) Impostos e taxas;
b) Receitas patrimoniais;
c) Receitas de serviços;
d) Transferências correntes;
e) Outras receitas correntes.

§ 2° - Custo médio por beneficiário, por unidade orçamentaria, por órgão do poder público municipal,
atingindo os gastos com:

a) Assistência médica e odontológica;
b) Auxílio alimentação e ajuda à pessoas carentes;
c) Assistência à infância e pré - escolar.
d) Assistência a crianças excepcionais
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§ 3° - Relação das ações que constituem despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o
que determina o art. 17, da Lei Complementar n°101/2000.

Art. 41 — 0 Poder Legislativo constará na lei orçamentaria recursos globais, com o detalhamento do
mesmo e sua programação obedecerá as diretrizes gerais e específicas contidas nesta lei e no orçamento
analítico.

Art. 42 — A lei orçamentaria para o exercício de 2002 será publicada após ser sancionada e cópia da
mesma será enviada ao Poder Legislativo.

Art. 43 — Serão considerados prioritários, para elaboração do programa de trabalho das unidades
orçamentarias., os projetos e atividades compatíveis com as diretrizes constantes desta lei.

Seção n
Da Execução Orçamentaria

Art. 44 — Publicada a lei orçamentaria para o exercício financeiro de 2002, o Poder Executivo
divulgará a programação trimestral, objetivando a execução do orçamento, dentro dos parâmetros prioritários
das ações governamentais, conforme segue:

I — Disciplinar as oportunidades e prioridades da execução das ações, considerando a prestação de
serviços públicos, os estágios em que se encontram as obras e outros aspectos de suma importância para os
serviços da Comuna;

H — Compatibilizar o comportamento da despesa com a capacidade da receita.

Parágrafo único — Estarão sujeitas a programação de que trata este artigo, as despesas orçamentarias
de qualquer natureza, inclusive aquelas relativas a créditos adicionais ou que se destinem ao atendimento de
situações emergenciais, devidamente caracterizadas.

Art. 45 — O controle da execução orçamentaria anual, compreenderá:
I - Acompanhamento periódico da execução físico-financeira dos projetos e atividades programadas;
H — Identificação dos desvios, suas causas e efeitos e a adoção de medidas corretivas, pelas instâncias

competentes, quando couber;
JH — Avaliação das ações e dos instrumentos básicos, objetivando maximizar a eficácia dos recursos

na solução dos problemas e aproveitamento das oportunidades;
IV — A divulgação trimestral do relatório resumido da execução orçamentaria, contendo informações

relativas ao desenvolvimento dos projetos alceados na lei orçamentaria.

Art. 46 — O orçamento poderá ser alterado por intermédio de créditos adicionais abertos no exercício
de 2002 e as dotações orçamentarias atribuídas a projetos ou atividades movimentar-se-ão na forma
autorizada na lei orçamentaria anual.

Seção Hl
Da Classificação das Despesas
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Art. 47 — A despesa será classificada por unidade orçamentaria, segundo o programa de trabalho, sua
natureza económica e por objeto de gastos agregado, obedecidos os critérios estabelecidos "pela Lei n°
4.320/64 e suas modificações posteriores.

Art. 48 - A classificação da despesa será feita na forma da Portaria Interministerial n.° 163, de 04 de
maio de 2001, ficando a mesma, quanto a sua natureza, composta de:

I - categoria económica;
II - grupo de natureza da despesa;
LI - elemento da despesa.

Parágrafo Único - É facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para
atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentaria.

Art. 49 - A alocação dos créditos orçamentários na lei orçamentaria anual deverá ser feita diretamente
à unidade orçamentaria responsável pela execução das ações correspondentes, ficando vedada a consignação
de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social,
na forma preconizada na Portaria mencionada no art. 48 desta Lei.

Art. 50 - As ações de governo, integrantes do programa de trabalho constantes da lei orçamentaria,
serão agrupadas por órgãos e detalhadas segundo suas funções, programas, subprogramas, atividades, projetos
e elementos, na forma do Adendo à Portaria Ministerial n° 2/94.

Parágrafo único — Todas as ações do Governo Municipal serão agrupadas nos anexos previstos no
art. 101, da Lei n°4.320/64 e suas alterações posteriores.

CAPÍTULO vm

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Art. 51 — Nenhuma lei que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária
ou financeira, entrará em vigor após anulação de despesas em valor equivalente, caso venha produzir impacto
financeiro no mesmo exercício, observado o que determina o artigo 14, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 52 — Na estimativa das receitas previstas no projeto de lei orçamentaria, poderão ser
considerados todos os efeitos de propostas de alteração tributária e demais fontes de receitas, que sejam
objeto de projeto de lei.

Parágrafo Único - A alteração no Código Tributário Municipal, para os efeitos deste artigo, será
feita no corrente exercício, para vigência no ano 2002.

§ 1° — Estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentaria, serão identificadas as
alterações na legislação e especificada a receita adicional, em decorrência de cada uma das propostas e
apresentadas programação especial de despesas condicionadas às respectivas alterações na legislação
pertinente.
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§ 2° - O Poder Executivo procederá, mediante Decreto, a troca das fontes de recursos condicionadas,
constantes da lei orçamentaria, cujas alterações na legislação foram aprovadas antes do encaminhamento do
respectivo projeto de lei para a sanção, pelas respectivas fontes definitivas.

§ 3° - Aplica-se o disposto neste artigo às propostas de alteração na destinação da receita, obedecidos
os critérios determinados na Lei Complementar n°101/2000.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 — Todas as receitas realizadas pelos órgãos, Fundos e entidades integrantes do orçamento
fiscal e da seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, convénios e transferências da União e do
Estado, serão classificadas e contabilizadas no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.

Art. 54 — O Poder Executivo deverá elaborar, até trinta dias após publicação da lei orçamentaria de
2002, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão do poder Executivo, observando, com relação às
despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas e objetivos finais.

Parágrafo único — O desembolso dos recursos financeiros, correspondentes aos créditos
orçamentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo, será feito na forma da Lei Orgânica Municipal,
em forma de duodécimo, com base na receita do exercício vigente.

Art. 55 - Caso o projeto de lei orçamentário não seja sancionado e publicado até 31 de dezembro de
2001, a programação constante do respectivo projeto, relativa às despesas abaixo relacionadas, poderá ser
executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação projeta, até que o
mesmo seja devidamente aprovado e se transforme em Lei:

I — Pessoal e encargos sociais;
n - Pagamento de serviço da dívida contratada;
Hl — Transferências constitucionais e legais, inclusive ao Poder Legislativo.
IV - Manutenção dos órgãos da municipalidade.

Art. 56 — As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados
processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria económica de
programação e respectivos grupos de despesas, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores
de uso, especificando o elemento de despesa respectivo.

Art. 57 — As prioridades e metas a serem observadas na fixação das despesas orçamentarias para
2002, são as constantes do plano plurianual, desta lei e dos planos de Governo, elaborados para o referido
exercício.

Art. 58 - As entidades a serem beneficiadas com subvenção social são as constantes do Anexo H;

Art. 59 — Sendo necessária a limitação de empenho das dotações orçamentarias e movimentação
financeira para atingir a meta de resultado previsto no art. 9°, da Lei Complementar n° 101/2000, será fixado
percentual de limitação de projetos e atividades, calculado de forma proporcional à participação do Poder
Público Municipal, no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentaria de 2002, excluídas as
despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.
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Art. 60-Para efeito do disposto no artigo 42, da Lei Complementar n° 101/2000:
I — Considera-se contraída a obrigação, no momento da formalização do contrato administrativo ou

instrumento congénere;
H- Considera-se, no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a

manutenção da administração pública municipal, como compromissos, apenas as prestações vencíveis no
exercício financeiro corrente, observado o cronograma contratual.

Art. 61 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após a publicação da lei orçamentaria de 2002,
cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, obedecendo o disposto no art. 8°, da Lei Complementar
n° 101/2000, em cumprimento as metas de resultados estabelecidos nessa lei, com destaques prioritários nas
metas bimestrais e quadrimestrais de realização da receita e da despesa, com o desdobramento por origem dos
recursos, com obtenção dos resultados primários dos orçamentos fiscais e de seguridade social, demonstrando
que a programação atende a essas metas programadas.

Art. 62 — Serão vedados quaisquer comprometimentos de despesas que viabilizem a execução de
gastos sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentaria, ficando a contabilidade
obrigada a registrar os atos e fatos à gestão orçamentária-fínanceira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das
responsabilidades e providências derivadas da inobservância aos princípios legais.

Art. 63 — Caso o projeto de lei orçamentário não seja aprovado pela Câmara Municipal até 31 de
dezembro de 2001, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes
despesas:

I Pessoal e encargos sociais;
n Pagamento de benefícios previdenciários e prestação de serviços de duração continuada,

especialmente na área de saúde e assistência social;
m Pagamento da dívida pública;
IV Atendimento ambulatorial de emergência e hospitalar, inclusive aqueles custeados com os

recursos do SUS, conforme determina a Emenda Constitucional n°29/2000;

Art. 64 - A proposta parcial orçamentaria da Câmara Municipal será encaminhada ao Executivo,
contendo os seus desdobramentos, até o dia 10 de agosto de 2001, para ser compatibilizada com os demais
órgãos da administração e com a receita estimada.

Art. 65 - Na proposta orçamentaria, será consignada despesa para filiação do Município na
Associação dos Municípios do Vale do Jequitinhonha e no IBAM - Instituto Brasileiro de Administração
Municipal, bem como na formação de consórcios.

Art. 66 - O Poder Executivo poderá, antes da votação do Projeto de Lei Orçamentário, solicitar a sua
devolução, para efeito de inserir no mesmo as alterações que julgar necessárias.

Art. 67 - Fica o Poder Executivo autorizado a consignar na lei orçamentaria dotação específica para
fins de contrapartida do Município em Convénios com a União e com o Estado.

Prefeitura Municipal de Aimenara - Praça Benedito Valadares, 27 - Centro - Almenara - MG
CEP 39900-000 Te!.: (33)- 3721 1360 - fax : (31) 3721 1001 - gabprefeito@byalnet.com.br

13



Art. 68 - Para os fins contidos na Lei Complementar 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a
contrair empréstimo, se necessário, junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, observando-se a
capacidade de endividamento do Município.

Art. 69 - O Projeto de Lei Orçamentário será votado até o dia 14 de dezembro de 2001, sendo
devolvido ao Executivo no prazo de 24 horas após sua aprovação, para efeito de sanção e publicação da
respectiva Lei.

Art. 70 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Almenara, 30 de junho de 2001

MANOEL FPv^CI^CO ALVES SILVA
feito Municipal

C E R T I D Ã O

Certifico quo o presente ato foi

publicado e

ENCARREGADO DE (PORTARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA - MG
ANEXO l - Parte l

METAS FISCAIS
(Artigo 4, § 1° da L C. 101/00)

METAS FISCAIS

1 . Receita Total
1.1 Receitas Correntes (Admin. centralizada)

Tributárias
Impostos

ÍPTU
IRRF

ISSQN
ITBI

Taxas
Contribuições de Melhoria

Contribuições
Patrimoniais

Industriais
Agropecuárias

Serviços
Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes
1.2 Receitas de Capital (admin. centralizada)

Operações de Crédito
Refinanciamento da Dívida

Outras Operações de Crédito
Alienação de Bens

Amortização de Empréstimo
Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital
1.3 Receitas de entidades descentralizadas

2. Despesa Total
2.1 Despesa Corrente (centralizada)

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e encargos da dívida interna

Outras Despesas Correntes
2.2 Despesas de Capital (centralizada)

Investimento
Inversões Financeiras

Amortização da Dívida Interna
Reserva de Contingência

2.3 Despesas de Entidades Descentralizadas
RESULTAD.D NOMINAL [1] - [2]

RESULTADO PRIMÁRIO

LDO-2001
R$
8.880.000
6.200.000

695.000
430.000
220.000
40.000
95.000
75.000

255.000
10.000

0
35.000

0
0

6.000
5.361.000

103.000
2.680.000

260.000
0

260.000
390.000

0
1.830.000

200.000
0

17.820.000
13.000.000
5.440.000

30.000
7.530.000
4.820.000
4.218.000

302.000
300.000

0
0

LDO-2002
R$
10.833.600
7.564.000

847.900
524.600
268.400
48.800

115.900
91.500

311.100
12.200

0
42.700

0
0

7.320
6.540.420

125.660
3.269.600

317.200
0

317.200
475.800

0
2.232.600

244.000
0

23.253.200
15.860.000
6.636.800

36.600
9.186.600
7.393.200
5.145.960

368.440
366.000

1.512.800
0

LDO-2003
R$
13.216.992
9.228.080
1.034.438

640.012
327.448
59.536

141.398
111.630
379.542

14.884
0

52.094
0
0

8.930
7.979.312

153.305
3.988.912

386.984
0

386.984
580.476

0
2.723.772

297.680
0

28.368.904
19.349.200
8.096.896

44.652
11.207.652
9.019.704
6.278.071

449.497
446.520

1.845.616
0

ti v rO
3R. MANOEL FRANCISCO ALVES SIL\o Municips
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
ANEXO l - Parte I!

METAS FISCAIS
(Artigo 4, § 1° da LC.101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MUNICÍPIO DE ALMENARA - MINAS GERAIS
LDO/EXERCÍCIO DE 2002.

VALORES CORRENTES Valores expressos em R$
DISCRIMINAÇÃO (Históricos)

Receita Total - Prevista
Receita Total - Realizada

Despesa Total - Fixada
Despesa Total - Executada

Resultado Nominal
Resultado Primário

Dívida Líquida

1998

0

0

1999

0

0

2000

0

0

2001 2002 2003

Obs - Os valores realizados e executados relativos ao exercício de 2001, referem-se ao primeiro trimestre
do mesmo

VALORES CONSTANTES Valores expressos em R$
DISCRIMINAÇÃO (Atualizados)

Receita Total - Prevista
Receita Total - Realizada

Despesa Total - Fixada
Despesa Total - Executada

Resultado Nominal
Resultado Primário

Dívida Líquida

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Obs - Os valores realizados e executados relativos ao exercício de 2001, referem-se ao primeiro trimestre
do mesmo

METODOLOGIA UTILIZADA
Não se concretizando situações de riscos, exceto o decréscimo de índices de arrecadação inclusive

das transferências dos Governos da União e Estado, o método utilizado para encontrar os índices de
crescimento da receita e consequentemente onerar as despesas consistiu na aplicação da correção de
atualização da receita, redundando em plicação desses mesmos índices na programação das despesas, não
somenrte do orçamento corrente, como de capital, com ênfase deste último, em virtude do empacto com
aumento do ativo permanente. Utilizamos a metodologia de cálculos percentuais inflacionários de crescimento
da receita, com ênfase superavit orçamentário e também dos Índices do código trinbutário, no tocante a
arrecadação de tributos Municipais/jcom atenção especial as mesmas jbntes oriundas da União e do Estado.

)R. MANOEL FRANQISC<\ALVES SILjVA
Rcefeito Municipal
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A N E X O I I

MUNICÍPIO DE ALMENARA - MG
EXERCÍCIO 2002

1. RELAÇÃO DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS A RECEBEREM SUBVENÇÃO SOCIAL

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

2.

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

CENTRO INFANTIL EDNA COSTA - atendimento a 120 crianças carentes de O a 6 anos de idade
OBRAS SOCIAIS N.S. DAS GRAÇAS - atendimento a 70 crianças carentes de O a 6 anos de idade
ORGANIZAÇÃO S. TEREZINHA FLORES - atendimento a 120 crianças carentes de O a 6 anos de idade
APRODEVAJ - atendimento a pessoas idosas carentes internadas em Asilo de Almenara
APRODEVAJ - atendimento a deficientes físicos em Escola de Educação Especial
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR DE ALMENARA - FAESA - atendimento a estudantes
do curso superior mistrado pela UNIMONTES.
ASPA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ALMENARA - ações de lazer,
recreação e assistência social aos servidores da Prefeitura Municipal de Almenara.

ENTIDADES OU ÓRGÃOS CONVENIADOS PARA FINS DE APOIO
DESPESA

E CUSTEIO DE

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a. REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MG.

3. RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

3.1. Construção da Escola Nucleada na Fazenda Caldeirão, Distrito de Pedra Grande, neste Município,
em convénio com Governo do Estado de MG;

3.2. Aterro de trecho da Av. Bias Fortes, sede do Município;
3.3. Aterro de áreas de terra do "lixão", no Bairro Vila Serrana, sede do Município;
3.4. Construção de 21 casas Populares no Bairro Vila Serrana, mediante Contrato com a Caixa

Económica Federal, através do Programa MOPvAR MELHOR.

ÍR. MANOEL FRANCISGp ALVES SILVA
refeito Municipal

Prefeitura Municipal de Almenara - Praça Benedito Valadares, 27 - Centro - Almenara - MG
CEP 39900-000 Tel.: (33)- 3721 1360 - fax : (31) 3721 1001 - gabprefeito@byalnet.com.br
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A N E X O III

METAS E PRIORIDADES PARA ELABORAÇÃO
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALMENARA PARA O
EXERCÍCIO DE 2002.

l - DO PODER EXECUTIVO:

1.1. DO GABINETE DO PREFEITO:

Ampliação e Reforma do Prédio do Paço Municipal;
Aquisição de equipamentos e material de consumo destinado ao Gabinete;
Aquisição de Veículo;
Aquisição de Linha Telefónica;
Instalação da Defensoria Pública Municipal;
Implantação do Sistema de Telefonia Rural;
Ampliação do Sistema de TV;
Aquisição de imóvel para implantação de torres para veículos de comunicação;

1.2. AUDITORIA TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO

Aquisição de material de consumo
Aquisição de material permanente

1.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Modernização e informatização da administração municipal;
Aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento e Orçamento;
Aperfeiçoamento do Sistema de Arquivo Municipal;
Aquisição de material permanente e de consumo;
Construção e/ou Reforma e Ampliação de Almoxarifado;
Aquisição de veículo;

- Manutenção da lunta do Serviço Militar e do Escritório do INCRA;
Construção e/ou Reforma ou Ampliação de Imóvel para Arquivo.

1.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA

Aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento e Orçamento;
Aquisição de material permanente e de consumo;

- Amortização da Dívida Interna, Pública e Contratada;
- Aquisição de veículo;
- Pagamento de Restos a Pagar;

Pagamento de débitos trabalhistas

1.5. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E OBRAS

Prefeiti^a Municipal de Almenara - Praça Benedito Valadares, 27 - Centro - Almenara - MG
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1.5.1 AGRICULTURA:

Aquisição de material permanente e de consumo;
- Aquisição de equipamento agrícola;

Aquisição de veículos;
- Aquisição de terreno para construção de Agrovila;

Construção de Agrovila;
Aquisição de imóvel para construção de viveiro de muda;
Construção de viveiro de muda;
Aquisição de imóveis para implantação de horta comunitária;
Construção de Horta Comunitária;

- Aquisição de Patrulha Mecanizada;
Aquisição de imóvel destinado para construção de parque de psicultura;
Construção de parque de psicultura;
Construção de poços para criatório de peixe para pequenos produtores;
Aquisição de imóvel destinado para construção de Centro de Abastecimento;
Construção de Centro de Abastecimento ou Mercado Municipal;

- Aquisição de imóvel para implantação de Feira Livre;
Construção de Feira Livre;
Reforma de Mercado Municipal;
Construção e/ ou reforma de Matadouro Municipal
Aquisição de terreno para construção de Matadouro Municipal;
Aquisição de Equipamento para Matadouro Municipal;
Construção de barracas padronizadas para feira livre;
Apoio financeiro e material a Festa de Exposição Agropecuária;
Confecção de mudas diversas;
Aquisição de imóveis rurais destinados para assentamento de trabalhadores sem terra;
Assistência técnica e extensão rural para pequenos produtores rurais;

- Promoção de cursos, seminários e encontros;
Construção de redes de energia elétrica na zona rural;
Apoio a apicultores e psicultores;
Programa de apoio a trabalhadores assentados;
Convénios com órgãos governamentais;

- Apoio e realização de festividades voltadas para o homem do campo;
- Abertura de poços artesianos para beneficiar pequenos produtores rurais;

1.5.2. MEIO AMBIENTE:

- Manutenção de Parque de Reserva Florestal e preservação do Meio Ambiente;
- Construção de Usina de Reciclagem de Lixo
- Programa de reflorestamento e arborização;
- Programa de Defesa do Meio Ambiente

Prefeitura iv4líícipal de Almenara - Praça Benedito Valadares, 27 - Centro - Almenara - MG
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1.5.3. OBRAS:

Aquisição de material permanente e de consumo;
- Aquisição de imóvel para a Secretaria;

Aquisição de veículos;
Manutenção da Fábrica de Bloqueie e Manilha;
Aquisição de terreno para construção de Conjunto Habitacional;
Construção de Conjunto Habitacional na zona urbana e na zona rural;
Elaboração de Plano Diretor;
Celebração de Convénios;

1.6. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aquisição de material permanente e de consumo;
Reforma e/ou ampliação do prédio da Secretaria;
Construção do Centro de Formação de Professores;

- Aquisição de veículos e ônibus para transporte de estudantes pelo FUNDEF
- Aquisição de veículos com recursos próprios;

Reforma e/ou construção de prédios para creche;
- Aquisição de material para creche;

Aquisição de área de terreno para construção de creche;
Construção e/ou reforma e ampliação de prédio de escola de educação infantil;
Aquisição de terreno para construção de escola de educação infantil;
Aquisição de material para escola de educação infantil;
Construção, reforma ou ampliação de escolas do ensino fundamental com recursos do
FUNDEF;
Construção, reforma e ou ampliação de escolas do ensino fundamental com recursos
próprios;

- Aquisição de terreno para construção de escola do ensino fundamental;
Aquisição de material para escolas do ensino fundamental com recursos próprios e com
recursos do FUNDEF;
Conclusão da Escola Núcleo na comunidade da zona rural, em convénio com o Governo do
Estado;
Aquisição de área de terreno para construção e ampliação de prédios escolares do ensino
médio;
Construção, reforma ou ampliação de Escola Técnica Profissionalizante;
Construção, reforma e/ou ampliação de Ginásio Poliesportivo, Quadras de Esporte, Campos
de Futebol e Estádio Municipal;
Aquisição de áreas de terreno para construção de Parque de Lazer;
Aquisição de equipamentos para quadras de esporte e estádio;
Aquisição de equipamentos e acervos para a Cultura;
Construção e/ou reforma e ampliação da.Casa da Cultura;
Reforma e/ou ampliação de prédio da Biblioteca Pública;
Promoção de cursos, seminários e encontros;
Programa Bolsa Escola;
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Programa de Renda Mínima;
Apoio ao Ensino Superior, através de entidades filantrópicas ou Universidades Públicas;
Apoio a Escolas de Educação Especial, mantidas por entidades filantrópicas;
Construção de Escola de Educação Especial;
Aquisição de equipamentos para Escola de Educação Especial;
Manutenção de Coral e Banda Musical;
Aquisição.de material de Banda Musical;
Construção de Play - Graudes em Escolas;
Construção de quadras de esporte em anexo a Escolas;
Construção, reforma ou ampliação de depósito de merenda escolar;
Aquisição de linha telefónica;
Celebração de Convénios;
Promoção de festividades culturais, folclóricas e cívicas;
Promoção de eventos culturais;
Promoção de eventos esportivos;
Construção de Praça de Esporte e Lazer;

1.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

- Aquisição de material permanente e de consumo;
Aquisição de veículos e Trailler;
Aquisição de áreas de terreno para construção de Unidades de Saúde;
Construção de Unidades de Saúde;
Reforma e/ou ampliação de Unidades de Saúde;

- Reforma e/ou ampliação do prédio da Secretaria de Saúde;
Aquisição de equipamentos para unidades de Saúde;
Construção de Curral de Conselho e Canil;

- Aquisição de medicamentos para pessoas carentes;
- Reforma e/ou ampliação de Farmácia Básica;

Promover cursos, seminários e encontros;
Desenvolver ações de combate à Dengue, a doenças infectocontagiosas ou transmissíveis;
Promover a vigilância sanitária;
Promover Convénios;
Programa Saúde da Família;
Programa de Combate a Carências Nutricionais;

- Programa de Combate a Tuberculose e Ranseníase;
- Programa Viver com Saúde;

Promover serviço de assistência materno-infantil integrado;
Aquisição de linha telefónica;
Construção e reforma de sistema de abastecimento de água;
Construção, reforma e/ou ampliação de rede de esgoto sanitário;
Construção de Galerias Pluviais;
Construção de sanitários em residências de famílias de baixa renda;
Construção de fossas sépticas em residências de famílias de baixa renda;

Municipal de Almenara - Praça Benedito Valadares, 27 - Centro - Almenara - MG
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1.8. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aquisição de material permanente e de consumo;
Aquisição de veículo;

- Fornecimento de Mão de Obra para ampliação e/ou reforma de casas de famílias de baixa
renda.
Construção, reforma e/ou ampliação de Lavanderias;
Aquisição de terreno para construção de Lavanderias;
Aquisição de terreno para construção de farinheira comunitária;
Aquisição de terreno construção de horta comunitária;
Construção de farinheira comunitária;
Construção de horta comunitária;
Construção da Casa do Menor;
Aquisição de terreno para construção da Casa do Menor;

- Apoio ao Albergue de Almenara;
Apoio ao Asilo de Almenara;

- Fornecimento de passagens para pessoas carentes;
Construção de sanitário público;
Construção de poços artesianos comunitários;

- Fornecimento de roupas e agasalhos para famílias carentes;
Manutenção do Conselho Tutelar;
Aquisição de linha telefónica;
Fornecimento de urnas mortuárias para sepultamento de pessoas mortas;
Aquisição de terreno para construção de casas populares;
Construção de casas populares;
Instalação de energia elétrica em casas de famílias de baixa renda;

- Instituição da Guarda Mirim;
Apoio às Associações de Moradores de Bairro e Comunidades da zona rural;
Fornecimento de cesta básicas de alimentos para famílias carentes;
Implantação do Centro de Treinamento Profissional;
Celebração de Convénios;

1.9. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES:

1.9.1. SERVIÇOS URBANOS

- Aquisição de Material Permanente e de Consumo;
Construção de Aterro Sanitário;
Aquisição de Veículos;
Aquisição de Máquinas para Carpintaria;

- Aquisição de terreno para ampliação de cemitério;
Construção, reforma e/ou ampliação de cemitério;
Construção, Melhoria e ampliação de redes de energia elétrica;
Aquisição de linha telefónica;
Arborização de vias urbanas;

- - Manutenção de Carpintaria; , ,
Municipal de Almenara - Praça Benedito Valadares, 27 - Centro - Almenara - MG
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npei

de Barbearia Municipal;
Melhoria do sistema de limpeza pública;
Reforma e/ou ampliação de garagem
Reforma e/ou ampliação do prédio da Secretaria;

- Manutenção de Mercados e Feiras;
Manutenção de Lavanderias;

- Manutenção da Limpeza Pública;
Manutenção de Cemitérios;

- Manutenção da iluminação pública;

1.9.2. TRANSPORTES:

Aquisição de material permanente e de consumo;
Aquisição de veículos e máquinas e equipamentos;
Reforma e/ou ampliação de Estação Rodoviária;
Manutenção de Estação Rodoviária;
Reforma e/ou ampliação de Aeroporto;
Construção de Praças e Jardins;
Manutenção de aeroporto;
Manutenção de Oficina Mecânica;
Manutenção de Borracharia
Manutenção das estradas municipais;
Construção de pavimentação em vias urbanas;
Manutenção das Vias Urbanas;
Construção de pontes, mata-burros e bueiros em estradas;
Construção de pontes e bueiros em vias urbanas;
Sinalização de vias urbanas e estradas;

- Aquisição de Usina de Asfalto;
Construção de abrigo de passageiro;
Celebração de Convénios;
Construção de estrada municipal;
Aterramento de áreas urbanas;
Construção de cais às margens do Rio Jequitinhonha, em trecho do perímetro urbano.
Aquisição de terreno para ampliação de vias urbanas.
Aquisição de linha telefónica.

2. DO PODER LEGISLATIVO:
- Desenvolvimento da Ação Legislativa;

Aquisição de material permanente e de consumo;
Aquisição de um veículo;
Implantação de sistema de informatização com banco de dados
Aquisição, construçãi» ou reforma de prédio da Câmara Municipal.

Gabinete dq Prefeito Municipal de Almenara, IjQ de junho de 2001

L MANOEL FRANCISCÍ) ALVES &LVA
3REFEITO MUNi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
ANEXO - IV

RISCOS FISCAIS
(Artigo 4°, § 3° da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
MUNICÍPIO: ALMENARA - MINAS GERAIS
LDO / EXERCÍCIO DE: 2002

Campo A

Não houve

Campo B
Valor presumido do risco

Não houve

Campo C-
Providências a serem adotadas caso as situações de risco se concretizem:
Não se concretizando situações de riscos fiscais, nenhuma providência deverá ser adotada, pois o sistema
financeiro encontra-se com perfejto controle da situação, podendo ocorrer melhorias no sentido de cobertura
da programação orçamentaria seTfn descaracterizar de déficit orcamentário, com medidas de impacto de caráter
financeiro.

OEL FRANQISQO ALVEÍ
to Municipal

SILVA
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ALMENARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA
ANEXO - IV

RISCOS FISCAIS
(Artigo 4", § 3" da L.C. 101/00}

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
MUNICÍPIO: ALMENARA - MINAS GERAIS
LDO / EXERCÍCIO DE: 2002 l

Campo A

Não houve

Campo B
Valor presumido do risco

Não houve

Campo C-
Providências a serem adotadas caso as situações de risco se concretizem:
Não se concretizando situações de riscos fiscais, nenhuma providência deverá ser adotada, pois o sistema
financeiro encontra-se com perfeito dontrole da situação, podendo ocorrer melhorias no sentido de cobertura
da programação orçamentáriafeçm descaracterizar de déficit orçap^entário, com medidas de impacto de caráter
financeiro.

C(I) ALVEÍ
Municipal

LVA

C E R T I D Ã O

Certifico que o presente ato foí

publicado om30 / OÔ l ?~ '
V—/H A Jl —. l

ENCARRESADOIDE PORTARIA

Praça Benedito Valadares, 27 - Centro - Almenara - MG - Cep: 39900-000
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