
Estado do Rio de Janeiro 
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

LEI MUNICIPAL No 1556 DE 16 DE JULIIO DE 2009. 

DISPOE 	SOBRE 	AS 
	

DIRETRIZES 
0RcAMENTARIAs PARA 0 EXERCICIO 
FINANCEIRO DE 2010 E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

CAPTULO I 
DAS DISPOSIcOES PRELIMINARES 

Art. 1 0 . Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, §2 1 , da 
Constituiçao Federal, no art. 4 0  da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de rnaio de 
2000, no art. 102 da Lei Organica do MunicIpio de Barra do Piral, e na Lei Municipal n° 
924, de 16 de maio de 2005, as diretrizes gerais para elaboraçao do orcamento do 
MunicIpio, relativas ao exercIcio de 2010, compreendendo: 

I - as prioridades e metas da administracao püblica municipal; 

II - as metas e riscos fiscais; 

III - a organizacao e estrutura dos orcamentos; 

IV - as diretrizes gerais para elaboraçao dos orcamentos do municIpio e suas alteracoes; 

V - as disposicOes relativas a divida ptblica municipal; 

VI - as disposicOes relativas as despesas do municIpio corn pessoal e encargos sociais; 

VII - as diretrizes que nortearäo a elaboracao dos orcamentos fiscal, da seguridade 
social; 

VIII - as disposiçOes sobre alteracOes na legislacao tributária; e 

IX - as disposicoes gerais; 

CAPITULO II 
DAS PRIORIDADES F METAS DAADMINISTRAcAO PILJBLICA MUNICIPAL 

Art. 2 0 . Em atendimento ao disposto no artigo 165, §2 0  da Constituicao Federal, e, corn a 
finalidade de atender as demandas municipais, bern como de viabilizar a rnelhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos de Barra do Piral, ficam estabelecidas as seguintes metas 
e prioridades para o exercIcio de 2010, as quais nortearäo a elabor,a'ao do orcamento 
anual: / 

I—EDUCAcAO: 
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a) Promover acOes que visem minimizar a repetência e a evasão escolar; 

b) Buscar a diminuicao dos Indices de anaifabetismo e a conseqUente elevacao do 
grau de escolaridade; 

C) 	Meihoria na qualidade do ensino e em todos os seus nIveis, possibilitando o 
implemento dos objetivos e metas da administracao municipal de educaçao; 

d) Democratizacao da gestao do ensino püblico; 

e) Valorizacao dos profissionais de educacao, inclusive com a implantacao de 
novo piano de carreira e remuneracao do magisterio; 

f) Garantir e ampliar a oferta de alimentacao escolar de qualidade através da 
terceirizacao da merenda escolar; 

g) Aquisiçao de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino; 

h) implantar programa de saüde da merenda escolar, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saüde; 

i) Estabelecer os padroes minimos de infra-estrutura das escoias para 
recebimento dos alunos com necessidades especiais, adaptando os prédios 
existentes segundos as padrOes vigentes, em parceria com demais entes püblicos 
e privados; 

j) Assegurar a continuidade de apoio técnico e financeiro as lnstituicoes Privadas 
sem fins lucrativos, que atuam exclusivamente em Educacao Especial; 

k) Oferecer o atendimento educacional especializado através da implantacao de 
salas de recursos muitifuncionais nas Unidades Escolares da educacao Básica da 
Rede Municipal de Ensino e de um Centro de Atendimento Educacional 
especializado corn recursos, servicos e equipe muitidisciplinar para a Educacao 
especial, em parceria corn a Secretaria de SaUde, Assistência Social e Trabaiho e 
Desenvolvirnento, Justica e outras areas formando uma rede de apoio a Educacao 
Inciusiva; 

I) 	Criar Centro de Atendimento ao Educando, dotado de uma equipe 
multidisciplinar para atender as dernais alunos corn necessidades educacionais 
especiais que não são clientela da educacao especial. 

m) Ampliacao e dinamizacao do transporte escolar pUblico; 

n) Promocao e realizacao de eventos pedagog 	e culturais no municipio; 

o) Promover a integraçao das escolas municipais e comunida'\ 	- 
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p) Construcao/ Arnpliacao de escolas municipais de ensino fundamental visando o 
aumento da oferta de matriculas, fazendo face as demandas do municipio, 
buscando-se para tanto parcerias corn o Estado e a Uniao; 

q) Construcao / Arnpliacao de creches rnunicipais objetivando o atendirnento das 
demandas; 

r) Construcao de estabelecirnento de ensino de Educacao Infantil, para fazer face 
as dernandas ern parceria corn as demais esferas de governo; 

S) 	lnforrnatizacao da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto, bern como da 
adrninistracao das unidades escolares municipais, integrando-se através de rede 
de computadores; 

t) 	Capacitacao do pessoal técnico para que, utilizando-se da inforrnática, venham 
a suprir as necessidades dos diversos setores da Prefeitura corn inforrnacoes e 
estatIsticas que possibilitern a realizacao de avaliacoes, necessàrias a elaboracao 
do Planejamento; 

U) 	Promover condicoes de acesso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, bern 
corno dos professores a internet e a inforrnática educativa; 

v) Desenvolvirnento de programas de capacitacao, forrnacao continuada e 
reciclagern dos profissionais de educacao da rede municipal de ensino, corn a 
rnanutencao dos atuais contratos, convênios, e forrnalizacao de novos terrnos; 

w) Aparelharnento, infra-estrutura de trabaiho e operacionalizacao da biblioteca 
itinerante escolar; 

x) 	Desenvolvirnento de Programa de 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
entidades publicas ou privadas; 

Educaçao Arnbiental, em parceria corn a 
Meio Ambiente, bern como, de outras 

y) 	lrnplantaçao através de esforco conjunto entre as Secretaria Municipais, Guarda 
Municipal, Escolas, InstituicOes Religiosas, Associacoes de Moradores e Farnilia do 
Prograrna de Prevencao e Conscientizacao sobre o uso de drogas, violência, 
sexualidade, rneio-arnbiente, educacao no trânsito e prirneiros socorros nas 
Escolas Municipais e Cornunidade; 

Z) 	Desenvolvirnento de programa de assistência rnédico-odontologica, social e 
terapêutica, através de parcerias corn as entidades püblicas e privadas; 

aa) 	Assegurar a forrnulacao dos projetos pedagogicos, proporcionando condicOes 
para sua irnplantacao pelas escolas rnunicipais; 

bb) Realizacao, pelo departamento de Desporto, através de Parceria, Projes que 
proporcione a aquisicao de rnateriais, bern corno a utilizacao dos equiparnentos e, 
espacos fIsicos pelos alunos da Rede PUblica Municipal de Ensino e pessoasdas! 
cornunidades para a prática de esportes; 
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cc) 	Construcao/ Reforma de Quadras Esportivas; 

dd) Reestruturaçao da Secretaria Municipal de Educaçao e Desporto preparando-a 
para a rnunicipalizacao de diversas escolas estaduais; 

II - AGRICULTURA: 

a) Realizar a recuperacao e rnanutenção das estradas vicinais garantindo acesso 
a sede do rnunicipio e escoarnento da producao rural; 

b) Prornover e fomentar a participacao do Produtor Rural em eventos; 

c) Prornover a participacao do Produtor Rural na Exposicao Agro-Pecuária de 
Barra do Piral; 

d) Promover o Melhoria do Rebanho; 

e) Incentivar a indUstria de beneficiamento do pescado; 

f) Prornover o desenvolvirnento da Fruticultura do rnunicIpio; 

g) Criacao do Polo de Floricultura do municIplo; 

h) Prornover a inspeção industrial e sanitária, a defesa agropecuária e outras 
polIticas de controle; 

i) Criar guia para registro de indUstrias de produtos de origem animal; 

j) Prornover incentivos a producao de leite, fornentando não sO a atividade, mas a 
modernizacao da cadeia produtiva, através do programa estadual "Leite Qualidade" 
(para a merenda escolar); 

k) Viabilizar a irnplantacao no municIpio do "Prograrna Moeda Verde - Prosperar 
IndUstria", atendendo a necessidade do agilizar as linhas de financiamento para as 
agroindUstrias artesanais existentes; 

I) 	Promover a realizacao de Termos de Cooperacao corn entidades Nacionais e 
Internacionais, permitindo a geracao de desenvolvimento rural integrado; 

m) Criacao da Patrulha Mecanizada em Convênio corn a Associacao Rural Sul 
Fluminense de Barra do Piral para apoiar os pequenos produtores. 

n) Fornentar o plantlo de Seringueira, junto aos produtor's rurais do MunicIpio. 

0) 	Dar continuidade as vacinacoes de Aftosa e Brucelose\s2has of s 
do ano. 
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p) 	Fomentar o plantio do pinhão manso no MunicIpio. 

III - MEIO AMBIENTE: 

a) Gerir de maneira participativa, a APA - Area de Protecao Ambiental Municipal 
para preservar seus Recursos Naturais para as presentes e futuras geracOes; 

b) Implementar o Projeto do Viveiro do Horto Municipal , aumentando a producao de 
mudas , atendendo aos Projetos de Pequenos Plantios, Reflorestamento, 
Arborizacao Urbana, e incentivado a recuperacao do ambiente, possibilitando 
através de Programas a geracao e alternativa de renda para a populacao; 

c) Controlar a arborizacao de areas urbanas (inventário e cadastramento), realizar 
nova arborizacao e fazer a jardinagem em areas püblicas; 

d) Realizar Atividades de Educacoes Ambientais, visando sensibilizar os 
munIcipes para as questOes ambientais estimulando o exercIcio da Cidadania e a 
prática conservacionista; 

e) Promover a melhoria da qualidade de vida da populacao, reducao do grau de 
poluicao e preservacao dos Recursos Naturais do MunicIpio; 

f) Restaurar as areas degradadas do MunicIpio de modo a garantir a integridade 
dos Recursos Naturais e Melhorar, consequentemente, a qualidade de vida dos 
munIcipes; 

g) Desenvolver a polItica de gestao dos Recursos HIdricos do MunicIpio; 

h) Participar da gestao integrada de Recursos HIdricos, juntos aos Comitês 
Estaduais e Agencia de Bacia Hidrografica; 

i) Fazer a recuperaçao e o monitoramento dos rios dos municIpios de modo a 
melhorar a qualidade da agua e do estado de conservacao dos rios; 

j) Reduzir o lancamento de cargas orgânicas nos Rios, ampliando e incentivando 
o tratamento de esgotos através de tratamento de esgotos primários (biologicos 
convencionais ou avancados) e com construcOes de ETES - EstacOes de 
Tratamento de Esgotos. 

k) Realizar a dragagem do Rio Piral; 

I) 	Revitalizacao da Mata Ciliar e Manutencao das Margens dos Rios Piral e 
Paraiba do Sul; 	 / 

m) 	Promover a criacao de jardins, parques e bosques no municIpio; 
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n) Continuidade da Gestão de ResIduos Sôlidos do MunicIpio, intensificando a 
Coleta Seletiva, apoiando a 000perativa de Catadores de Lixo Reciclável, 
prolongando a vida Util do Aterro Controlado Municipal. 

o) Estreitar a relacao corn o Consôrcio Intermunicipal propiciando o futuro 
Iancarnento do lixo urbano do nosso rnunicIpio no Aterro Sanitário Regional, 
conforme Protocolo de lntencOes já assinado corn os MunicIpios de Vassouras e 
Volta Redonda, corn total apoio do Governo Estadual. 

p) Recuperacao Arnbiental Plena do Aterro Controlado, após selarnento (térrnino 
de lancamento do lixo urbano), propiciando a constituicao de urn futuro Parque 
Municipal no local do atual Vazadouro de Lixo. 

q) Prornover de forma conscienciosa e responsável o licenciarnento arnbiental 
municipal de atividades diversas, propiciando o desenvolvirnento sustentável do 
rnunicIpio. 

r) Participar de forma efetiva nos Prograrnas Estaduais e Federais visando a 
integracao da Gestão Ambiental. 

s) Buscar junto as Ernpresas corn potencial irnpacto o passivo e as cornpensacoes 
arnbientais. 

t) lrnplantar prograrnas visando a cornpensacao de ernissão de carbono. 

IV - TRABALHO E DESENVOLVIMENTO: 

a) Criacao e Revisão das Leis de Incentivo Municipais, tornando o rnunicIpio mais 
agressivo na atracao de novos investirnentos; 

b) lnstalacao de novas ernpresas no rnunicIpio; 

c) Criacao do Centro Municipal de Forrnacao Profissional, destinado inicialmente a 
forrnacao de costureiras; 

d) lrnplernentacao do Piano de Desenvolvirnento TurIstico de Ipiabas; 

e) Ampliacao do Projeto "Recicla Barra"; 

f) Desenvolvimento do Projeto "Barra do Piral Digital"; 

g) Criaçao de urna poiltica de incentivo a ernpreendirnentos turIsticos; 

h) Promover a Criacao do Polo de Tecnologia do MunicIpio; 

i) Prornover a manutencao do Consetho e Fundo Municipal de Desenvolvimento 
EconOrnico e Social do Municipio; 

\J 
j) Participacao e Organizaçao de Eventos; 
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k) 	Desenvolver e Fornentar os Pequenos Negocios Cornunitários; 

I) 	Prornover o desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas; 

m) Prornover a divulgacao do municIplo; 

n) Realizar a gestao das polIticas Industrial, de Comércio e de Serviços; 

0) 	Criar urna Politica de lnteriorizacao do Desenvolvimento Econôrnico Integrado 
Sustentável; 

p) Prornover acOes corn o objetivo de tornar o rnunicIpio referência na area de 
Confeccao /Moda; 

q) Desenvolver o Projeto "Barra Ferrovia", corn o objetivo de explorar o potencial 
ferroviário do rnunicIpio para a prornocao do desenvolvirnento Econôrnico Social; 

r) Criacao do CondomInio Industrial de Vargem Alegre; 

s) Criacao do CondomInio Empresarial de Dorândia; 

t) Criacao do Centro da Moda nas instalacoes do antigo Hospital Colônia de 
Vargern Alegre 

u) Prornover o Desenvolvirnento de Incubadora de ernpresas; 

v) Promover a Criacao da Escola Técnica de Forrnacao Gerencial; 

w) Promover a cr(a cáo do Campus Universitár(o para fIxar jovens no rnunicIpio, 
elirninando/reduzindo a necessidade de sair para cursar faculdade; 

V - TURISMO e LAZER: 

a) Elaborar o piano diretor do turisrno perrnitindo a gestao da poiltica regional de 
turisrno, viabilizando a captaçao de recursos para o rnunicipio; 

b) Inventariar os atrativos e equiparnentos turIsticos potenciais e atuais do 
rnunicIpio; 

c) Prornover a cultura do turisrno sustentável entre a Populacao Barrense; 

d) Agregar valor turIstico ao potencial natural de Ipiabas, aproveitando a 
circunstância favorável de sua localizacao ern rota turIstijá consqrada de 
Conservatória; 	 \\ 

e) Elaborar o calendário Turistico do rnunicIpio ern conforrnidade 66 . o calendário 
regional a firn de permitir antecedéncia na produçao e divulgacao dos'èventos; 
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f) Elaborar e editar foiheteria de produtos regionais e roteiros turIsticos do 
municIpio; 

g) Elaborar e instalar sinalizacao turistica no municIpio; 

h) Instalacao de PITs - Ponto de Informacao TurIstica na cidade; 

i) Promover a capacitacao do empresariado e mao de obra para a demanda do 
turismo de qualidade; 

j) Promover o turismo rural a fim de valorizar as práticas econômicas e culturais 
do pequeno prod utor rural e de artesãos do municIpio; 

k) Divulgacao e promocao do municIpio para atrair turistas, investidores e fazer 
contatos profissionais no mercado do turismo; 

I) 	Criar e manter Fundo Municipal de Turismo e o conselho Municipal de Turismo; 

m) Promover a realizacao do Festival de lnverno em Ipiabas; 

n) Promover e fomentar a realizacao dos Festejos Populares em bairros e distritos; 

o) Proporcionar diversão e lazer aos munIcipes, e atrair os turistas da regiao para 
participarem dos bailes de mascaras, Batalhas de Confete, Blocos Populares, e 
Escolas de Samba locais no perlodo de Carnava!; 

p) Promover o MunicIpio através da insercão de matérias nos guias turisticos 
Municipal, Regional, Nacional, federal e outros meios de comunicacao de interesse 
do Trade Turistico; 

VI - CULTURA: 

a) Construcao da Casa de Cultura; 

b) Criacao e manutencão do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura l- 

c) Criar Leis de Incentivo para o desenvolvimento da Cultura local e regional; 

d) Organizar e fomentar o desenvolvimento de eventos culturais no municipio; 

e) Promover projetos ArtIsticos e Culturais dentro das escolas e nos diversos 
bairros do municipio; 

f) Promover o Projeto Musical e Cultural itinerante nos bairros; 

VI— PLANEJAMENTO E GESTAO DA ADMINIsTRAcA0 PUBLICA: 

a) 	Desenvolver e fomentar o desenvolvimento da Gestão Estrategica dos recursos 
pUblicos; 
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b) Viabilizar nos demais entes federados, recursos financeiros para execucao de 
prograrnas e projetos do rnunicIpio; 

c) Elaborar de forma participativa os orcarnentos, dando apoio técnico e estruturai 
as dernais secretaria para elaboracao do piano diretor, pianos da saUde e 
educacao, inclusive viabilizando a interacao entre os orcamentos e os pianos; 

d) 000rdenar Os processos de geracao de receitas e despesas do rnunicIpio 
realizando urn controle orcarnentário estratégico e viabilizando as acOes 
governarnentais durante a execucao do orcarnento; 

e) Participar do processo de criacao e implantacao das polIticas püblicas; 

f) Criar mecanismos estrategicos para controle e gerenciarnento do orcarnento 
pelas Secretarias Municipais; 

g) Participar do processo de discussão e elaboracao das leis que disponharn 
sobre financas pUblicas, ou qualquer rnatéria onde haja possIvel geracao de 
despesas para o rnunicIpio; 

h) Irnplantacao e operacionaiizacao do sisterna de Registro de Precos e Pregao 
EletrOnico nas licitacOes para aquisicao de rnateriais de consurno da Prefeitura, 
dando rnaior transparéncia ao processo de desenvolvimento das poilticas püblicas; 

VII - INCLUSAO DIGITAL: 

a) Elaborar o piano diretor de informática do municIpio de Barra do Piral, 
viabiiizando acOes e buscando alternativas para implantacao de projetos na area 
de tecnologia da gestao e inclusão digital; 

b) Interligar a rede de computadores de toda a Prefeitura, inclusive das 
Secretarias que não se encontram iocalizadas no prédio matriz, bern como dos 
fundos municipais através de Rede Wireless, corn instalacao de antenas de 
transrnissão repetidoras na torre de televisao do rnunicipio; 

c) Disponibilizar o acesso a internet por todas as Secretarias e fundos Municipais 
através de banda larga de dais megabit's; 

d) lrnplantar a projeto de rnodernizacao gerencial da adrninistracao municipal, 
inforrnatizando as Secretarias Municipais, corn a finaildade de otirnizar e agilizar as 
procedirnentos e serviços prestados a popuiacao; 

e) Realizar rnanutencoes periódicas nos cornputadores, inclusive corn a realizacao 
de backup dos servidores e computadores que arrnazenam inforrnaçoeI'de reievo 
das secretarias; 
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f) lmplantar sistema propiciando a comunicacao de todas as secretarias, fundos 
municipais e Câmara Municipal através de ramais telefonicos; 

g) Instalar quiosques em diversas localidades do rnunicIpio, como a rodoviária, 
pracas püblicas, dentre outras, para acesso gratuito a internet pela populacao e 
demais servicos pUblicos de interesse local; 

h) Desenvolvirnento do Portal do MunicIpio na Rede Mundial de Computadores; 

i) Disponibilizar servicos on-line de interesse pUblico, como marcacao de exames 
medicos, consulta a processos, emissão de segunda via de DAM, emissão de 
certidOes, etc; 

j) Disponibilizar o balcäo de emprego on-line com a criacao do banco de dados de 
currIculos e cadastro de profissionais liberais do municIpio, divididos por area de 
atuacao; 

k) Disponibilizar o canal direto do cidadäo corn a Prefeitura Municipal de Barra do 
Piral, podendo realizar crIticas e sugestoes ao governo municipal; 

I) 	Disponibilizar o sistema de intercom unicacao das Secretarias municipais 
através de senha, para envio de inforrnes, anunciaçao de eventos e 
encarninhamento de memorandos, cartas, etc; 

m) Disponibilizar o canal de informacOes sobre as realizacoes do governo 
municipal, nas suas diversas areas; 

n) Disponibilizacao do PR000N on-line, corn realizaçao de consultas pela 
internet, plantäo tira dUvidas, realizacao de reclamacOes pelo hot site do PROCON; 

0) 	Disponibilizar servicos de transparência da gestao municipal, viabilizando o 
acesso da populacao as publicacOes de contratos, licitacOes, balancos, 
orcarnentos, leis municipais, e dernais atos do poder executivo e legislativo; 

p) Criar urn sistema unificado e on-line de estatistica e planejamento do municIpio, 
que deverâ receber informacOes regionalizadas de todas as secretarias rnunicipais 
e dernais setores privados nas areas de saUde, educacao, obras, servicos urbanos, 
tecnologia da informacao, trabalho e renda, cornércio e indUstria, agricultura, rneio 
ambiente, populacao, dentre outras informacoes estatIsticas; 

q) Realizar propagandas em sites da internet, outdoors, jornais de grande 
circulacao do site da Prefeitura propiciando em pouco tempo a sua utilizacao pela 
populacao, inclusive dos bairros mais afastados; 

r) Irnplantar centros de referência em tecnologia e inclusão digital nas escolas 
municipais; 

s) Implantar, em parceria corn a guarda municipal e demutran, do sistema de 
monitorarnento urbano de transito, patrimonial, das escolas, posto\de saUde e 
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dernais pontos estratégicos do rnunicIpio, integrando as irnagens e demais 
inforrnacOes ao web site da Prefeitura para acesso a popuiacao; 

VIII— OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO: 

a) Elaboracao de Piano Diretor de Trânsito, corn o objetivo de diagnosticar e 
apresentar soiucOes para os pontos de confiito e trânsito da cidade; 

b) Reaiizar rnodernizacao viária, organizando e otirnizando o fiuxo do trânsito, 
viabiiizando a rnobiiidade urbana e a seguranca dos usuários; 

c) Utiiizacao de equiparnentos de sinaiizacao vertical e horizontal viária; 

d) irnplantar sisterna de sernaforizacao; 

e) Irnpiantar sisterna de controie de trânsito corn cameras de monitorarnento; 

f) Utilizar sisternas de controie de veiocidade nas principais vias do rnunicIpio; 

g) Impiantar o sistema de Geoprocessarnento, criando urn banco de dados e base 
cartográfica para servir corno instrurnento de pianejarnento de todas as acOes da 
adrninistracao pUblica; 

h) Prornover a capacitacao dos funcionários para a utiiizaçao do sisterna de 
Geoprocessarnento; 

i) Eiaborar ievantarnentos, estudos e projetos, necessários a execucao de obras e 
servicos no rnunicIpio; 

j) Cornprar ou desapropriar terrenos de interesse pUbiico para execucao de obras 
no rnunicIpio; 

k) Reaiizacao do projeto "Saüde e Vida", dando infra estrutura e suporte para 
estirnuiar a carninhada e o uso de bicicietas; 

I) 	Eiaborar ievantarnento dos iocais onde haja necessidade de obras de 
preservacao e/ou recuperacao arnbientai; 

m) Desenvoiver projeto de reguiarizacao ern areas de posse, mediante a 
reaiizacao do diagnostico do rnunicIpio e ievantarnento topografico e cadastras 
destas areas; 

Eiaborar o pianejarnento estrategico para o desenvolvirnento da area rural do 
rnunicIpio, ievantando a situacao econôrnica da area rural,e propondo ago- es para o 
seu desenvoivirnento, perrnitindo a realizaçao de obrapara es?6amento  da 
producao; 	 / 
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0) 	Equipar e estruturar a defesa civil para prevenir, monitorar e prestar socorro nas 
ocorrências. Elaborar mapearnento das ocorrências para diagnosticos e executar 
treinarnentos e capacitacOes; 

p) Efetuar levantarnentos topograficos, inclusive através de contratacao de 
terceiros, corn o objetivo de levantar as areas de interesse do rnuniclpio para 
elaboracao de projetos; 

q) Executar e contratar a execucao de projetos urbanIsticos, viabilizando a 
rnanutencao e/ou rnelhora da qualidade do conjunto de elementos que 
caracterizarn o cenário urbano; 

r) Prornover a realizacao de convênios e parcerias corn entidades acadêrnicas 
para elaboracao de programas e acoes; 

s) Equipar os trabalhadores corn equiparnentos de seguranca do trabalho; 

t) Atender as necessidades dos deficientes fIsicos nas execuçOes de todas obras 
urbanIsticas, viabilizando o acesso dos deficientes aos equiparnentos urbanos; 

u) Revitalizar a area cornercial dando infra-estrutura para o cornércio Barrense, 
gerando ernprego e renda para o rnunicipio; 

v) Organizar e dar tratarnento urbanIstico as entradas da cidade; 

w) Executar obras que perrnitarn a rnelhoria da infra-estrutura da cidade; 

x) Executar obras de paisagisrno no rnuniclpio, gerando a rnelhoria da qualidade 
do arnbiente urbano através do tratarnento paisagIstico sisternático; 

y) Executar obras de construcao e revitalizacao de pracas e trevos, 
proporcionando a populacao locals de lazer e o embelezamento do meio urbano; 

z) Executar obras de ciclovias, bicicletários e pistas de carninhadas ern diversos 
locais do rnunicipio; 

aa) 	Organizar vias pUblicas dando seguranca ao pedestre, rnediante a execucao de 
obras de construcao de calçadas e outras obras de infra-estrutura; 

bb) Prornover obra de Revitalizacao do Mercado Municipal; 

cc) 	Executar obras de prevencao ou de recuperacao ambiental inclusive controle de 
erosao; 

dd) 	Dotar a cidade de rnobiliário urbano rnoderno de ma' ra a 
espacos püblicos; 
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ee) 	Elaborar levantarnento das ruas a serem pavimentadas, realizando os projetos 
para execucao de obras de pavimentaçao do municIpio; 

if) 	Executar obras e servicos de pavimentacao nas ruas da cidade; 

gg) Executar obras de construcao de parques de esporte e lazer; 

hh) 	Executar obras de arte, corn pontes, viadutos, muros de contencao, etc; 

ii) 	Executar obras e demais servicos de Drenagern para controle de cheias; 

jj) 	Construcao e rnanutencao das galerias que garantarn o escoarnento das águas 
pluviais; 

kk) 	Executar servico de Dragagern do Rio Piral; 

II) 	Executar obras de construcao, reparos e manutencao de prédios pUblicos, bern 
como em outras edificacOes de interesse pUblico relevante; 

mm) Construcao do Novo Terminal Rodoviário do municIpio, permitindo a melhora do 
trânsito e da mobilidade urbana do centro da cidade e induzindo o crescimento 
urbano para as areas perifericas; 

nn) 	Realizar levantamentos topograficos e cadastrais, e elaborar projetos para 
execucao de obras de casas populares; 

oo) 	Desapropriar ou adquirir terrenos de interesse pUblico para construcao de 
Casas Populares; 

pp) 	Executar obras de casas populares no rnunicipio para reducao do deficit 
habitacional; 

IX - SERVIQOS PUBLICOS: 

a) Executar servicos char/os de i/rn peza, coriservacao e manutencao das ruas e 
estradas vicinais; 

b) Efetuar drenagem e lirnpeza de valOes e rios; 

c) Aquisiçao de equiparnentos, máquinas e carninhOes diversos para a realizacao 
dos servicos hoje contratados, pela própria Prefeitura; 

d) Padronizar a iluminacao publica corn lampadas Vapor de Sôdio 250W e 400W; 

e) Arnpliacao da rede de ilurninacao püblica do municIpio; 

f) Montagem de uma Oficina Mecânica para atendiment" aos velculos da 
Prefeitura Municipal; 	 °\\ 
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g) Aquisiçao de materials e equipamentos para manutencao das ruas; 

h) Aquisicao de lixeiras; 

i) Aquisiçao de pecas para rnanutençao das viaturas e máquinas; 

j) Aquisicao de materials diversos para manutencao do sistema de iluminacao 
publica do municlpio; 

k) Aquisicao de escória e solo brita para manutencao de estradas e ruas; 

I) 	Aquisicao de briquetes, meio-fios, tubos de concreto, blocos de concreto; 

m) Contrataçao de mao de obra especializada para atender a casos emergenclais; 

n) Contrataçao de serviços diversos para atendimentos da demandas do municIpio 
corn servicos urbanos; 

0) 	Planejar e gerenciar os servicos püblicos; 

p) Gerir o sistema de coleta de resIduos sôlidos no municlpio, bern como a 
manutencao da lixeira municipal; 

q) Adquirir equipamentos, materials e serviços para manutencao do sisterna e 
atendirnento das demandas rnunicipais; 

r) Desenvolver PolIticas Sócio-Ambientais relacionadas corn a destinacao do lixo 
e a qualidade de vida da populacao, geracao de trabalho e renda; 

X — AGUAE ESGOTO: 

a) Gerir as poilticas de Saneamento Básico, em consonância corn a Iegislacao 
vigente e de conforrnidade corn as poilticas Estaduais e Federals; 

b) Manutençao do sistema de abastecirnento de água e esgoto do rnunicIpio; 

C) 	Elaborar o piano de gestao e manutencao de Tratamento de Esgoto; 

d) Fiscalizar as atividades da CEDAE na execucao dos servicos de 
abastecimento, bern corno em todos as atividades pertinentes; 

e) Contratar órgãos para realizacao de estudos visando o controle das atividades 
da CEDAE, proporcionando a populacao urn produto de qualidade, em respeito as 
norrnas vigentes; 

Gerenciamento do sistema de Esgoto do MunicIpio; 

XI —PROCURADORIA  
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a) Representar judicial e extrajudicialmente o MunicIpio, em defesa de interesses 
administrativos, do seu patrimônio, da Fazenda PUblica, nas acoes cIveis, 
trabalhistas e de acidentes de trabaiho, falirnentares e nos processos especiais em 
que for autor, réu ou terceiro interveniente; 

b) Promover, privativamente, a cobranca arnigável ou judicial da DIvida Ativa, 
tributária ou nao, da Fazenda PUblica, funcionando em todos os processos em que 
haja interesse fiscal do MunicIpio; 

c) Elaborar as informacoes a serem prestadas ao Poder Judiciário, nos mandados 
de seguranca em que o Prefeito, os Secretários do Municipio e demais autoridades 
de idêntico nIvel hierárquico da administracao centralizada forem apontadas como 
autoridades coatoras, acompanhando o feito ate o seu desfecho final; 

d) Promover a defesa em juizo ou fora dele, ativa ou passivarnente, dos atos e 
prerrogativas do Prefeito; 

e) Receber citacoes, bern como notificacOes e intimacOes nas acOes em que o 
MunicIpio for parte, autor, réu, interessado ou terceiro interveniente; 

f) Arrazoar recursos, desistir, transigir, fazer acordos, firmar comprornissos, 
confessar, receber quitacao nas acOes em que o MunicIpio figure como parte; 

g) Representar ao Tribunal de Justica, conjuntamente como Prefeito, sobre 
inconstitucionalidade de lei ou ato municipal; 

h) Propor ao Prefeito, aos Secretários do MunicIpio e as autoridades de idêntico 
nIvel hierárquico as medidas que julgar necessárias a uniformizacao da legislacao 
e da jurisprudéncia administrativa, tanto na Administracao Direta, como na Indireta 
e Fundacional; 

i) Fiscalizar a legalidade dos atos da Administracao Püblica Direta, Indireta e 
Fundacional, propondo, quando for o caso, a anulacao deles, ou quando 
necessário as acOes judiciais cabIveis; 

j) Celebrar convênios corn órgaos ou entidades que tenharn por objetivos a troca 
de informacOes e ou exercIcio de atividades de interesse comum, bern como o 
aperfeicoamento e a especializaçao dos Assessores JurIdicos; 

k) Emitir parecer sobre questoes jurIdicas, que Ihe sejam subrnetidas pelo 
Prefeito, Secretários do MunicIpio e dirigente de orgaos ou entidades da 
Administracao Püblica Municipal; 

I) 	Participar obrigatoriarnente de cornissão ou grupo de trabalho que trate de 
elaboracao, revisão ou alteracao de Codigos, leis, regulamentos municipais, 
decidindo conclusivamente sobre aspectos tecnicos-jurIdicos; 

m) Elaborar contratos e convênios, acordos, exposicOes de motivos, rneroria\ou 
outras quaisquer pecas que envolvam matéria de natureza jurIdic'a; 

n) Manter estágios a estudantes de Direito, na forma da legislacao pertinente; 

PRAA NILO PEANHA No 07— CENTRO - CEP.: 27123-020 - TEL: (24) 2443-9650 FAX: (24) 2443-9673 

N 



Estado do Rio de Janeiro 	 16 
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

0) 	Prornover as desapropriaçOes arnigAveis ou judiciais, bern corno autorizar, 
conjuntarnente corn o Prefeito, as alienacoes e transferências a qualquer tItulo de 
bens rnunicipais; 

p) Desenvolver atividades de relevante interesse municipal, dos quais 
especificarnente a encarregue o Prefeito Municipal; 

q) Assessorar o Prefeito na protecao das garantias de Direitos humanos e do 
cidadão mediante atuacao governamental nas atividades de direitos hurnanos; 

r) Surnular as decisOes norrnativas aprovadas pelo Procurador Geral, 
hornologadas pelo Prefeito, e publicadas na forma da Lei; 

s) Propor ao Prefeito, para órgaos da Adrninistracao Direta ou Indireta, rnedidas 
de caráter juridico que visern proteger-Ihes o patrimônio ou a aperfeicoar as 
práticas adrninistrativas; 

t) Assessorar juridicarnente o Chefe do Executivo ern parceria corn a Consultoria 
JurIdica; 

u) Desernpenhar outras atribuicOes que Ihes forern expressarnente cornetidas 
pelo Prefeito. 

XII - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PCJBLICOS MUNICIPAIS: 

a) Manutencao do pagarnento dos benefIcios de aposentadoria e pensao dos 
se rvid ores; 

b) Realizar a aplicacao financeira dos recursos depositados em fundos de renda 
fixa; 

c) Realizar a gestao do Fundo de Previdência do MunicIpio; 

d) Promover, na forma da lei, a aquisiçao de Bens lmóveis para o Fundo de 
Previdência corn fins de investirnento. 

XIII - ATEN9A0 AO IDOSO: 

a) Manter o Prograrna "ATIVAIDADE", corn o objetivo de valorizar o idoso, 
buscando prornover a sua cidadania; 

b) Manter o Prograrna "lnclusao Digital na 3a  Idade", prornovendo a inclusão digital 
do idoso; 

c) "Garantir os MInirnos Sociais", melhorando a padrão aWntar  e social do 
idosos; 
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d) Realizar o Projeto "Talentos da Maturidade", promovendo a valorizaçao do 
potencial artIstico da 3a idade; 

e) Prornover o Encaminhamento para Concessão do BenefIcio de Prestacao 
Continuada, garantindo urn salário minima de benefIcio aos idosos corn mais de 65 
anos, que comprovem não possuirern rneios para prover a prôpria manutencao ou 
de t6-la provida por sua farnIlia; 

f) Implantar a Centro de Convivência para Pessoas idosas, proporcionando o 
desenvolvirnento de atividades biogerontologicas, cultural, esportiva e de lazer. 

g) Manter o Prograrna Qualidade de Vida na Praca, que tern como objetivo fazer 
corn que os participantes de qualquer idade combatarn a sedentarisrno e a ócio 
através de atividades fisicas e corn a forrnacao de novas grupos sociais. 

XIII - GOVERNO: 

a) Prornover a integracao entre as secretarias, visando sernpre a forrnacao de 
uma equipe coesa, desenvolvendo urn trabaiho conjunto, na busca de uma 
adrninistracao cada vez rnais eficiente; 

b) Promover termos de ajuste e cooperacao para a celeridade da adrninistracao; 

	

C) 	Gestão de politica de cornunicacao para Governabilidade; 

d) Incentivar e prornover visitas ilustres; 

e) Assessorar a Gabinete do Prefeito; 

f) Fortalecimento dos Conselhos Municipais; 

g) Organizacao de conferéncias, serninários, fôruns e conselhos para efetivar a 
processo dernocrâtico de gestäo pUblica; 

h) Reorganizaçao do Setor de lrnprensa do Municipio corn ampliacao da estrutura 
fisica e de pessoal existente, rnediante contratacao de fatógrafos, jornalistas, 
radialistas, etc; 

i) Criar a agenda municipal corn a cornposicao das atividades de todos as setores 
da administraçao municipal, a qual será coordenada pelo Setor de Imprensa do 
Municipio; 

j) Criar a Agenda Municipal de Noticias, a qual compete a coleta de inforrnacOes 
e noticias dos diversos setores do municipia, bern coma de noticias gerais do 
municIpio para divulgacao nos rneios de cornunicacao escritos, falados e digitais; 

	

1,parceria"k) 	Promover a criacaa do portal de noticias do municipia 	corn setor 
de informática 
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I) 	Programa Municipal de Poilticas de Programacao de Igualdade Social 
Barrense; 

m) Criacao de consórcios pUblicos entre as diversos entes da Federacao, conforme 
Lei Federal 11.107 de 2005; 

n) Manutencao do apoio administrativo e custeio de despesas inerentes a 
realizacao dos objetivos do programa; 

o) Promover a separaçao administrativa do Gabinete do Prefeito da Secretaria de 
Governo; 

p) Expedir ofIcios de todas as Secretarias dirigidos a autoridades civis e militares 
de orgaos pUblicos e privados, sendo que, as encaminhados a membro do Poder 
Judiciário deverão ser submetidos a chancela da Procuradoria Geral do MunicIpio; 

q) Criacao da ouvidoria municipal para recebimento dos pleitos da populacao; 

r) Promover o atendimento das demandas do Conseiho Tutelar nos diversos 
servicos que presta a comunidade conjuntamente a Secretaria de Assistência 
Social do MunicIpio; 

XIV - DEFESA DO CONSUMIDOR: 

a) Promover a reestruturacao do PR000N permitindo a atendimento integral das 
disposicOes da Lei Municipal n o . 608/2001; 

b) Contratar fiscais para cumprimento do art. 1 0 , inciso X da Lei Municipal 
608/2001; 

c) Estruturar fisicamente a PROCON, dotando-o de equipamentas e programas de 
informática que permitam a polItica Nacional de Defesa do Consumidor; 

d) Promover atendimento e esclarecimentos ao pUblico, preenchimento de 
formulãrios de atendimento, organizacoes de arquivos e livros de atendimento, 
elaborando notificacOes e organ izacOes de agenda de audiência. 

e) Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a palItica do sistema municipal 
de protecao e defesa dos direitos e interesses do consumidor. 

f) Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultar, denUncias ou sugestoes 
apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurIdicas de direito pUblico 
ou privado. 

g) Informar, conscientizar e motivar o consumidor, atravédos diferentes meios de 
comunicacao, utilizando-se do setor de Imprensa da Prefetura. 
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h) Encaminhar a Procuradoria elementos que justifiquem a instauracao de 
inquerito para apuracao desta quanto a ocorrência de delitos contra os 
consumidores nos termos da legislacao; 

i) Encaminhar informacoes a Procuradoria Municipal, a fim de que esta, após 
avaliacao, represente junto ao Ministério Püblico, acerca do descumprimento da 
legislaçao consumerista; 

j) Levar ao conhecirnento dos orgaos competentes as infraçOes de ordem 
administrativas que violarem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos 
consumidores. 

k) Solicitar o concurso de orgaos e entidades da União e do Estado, bern coma 
auxiliar na fiscalizacao de precos, abastecimento, quantidade e seguranca de bens 
e servicos. 

I) 	Incentivar, inclusive corn recursos financeiros e outros programas especiais, a 
formacao de entidades de defesa do consurnidor pela populacao. 

m) 	Fiscalizar e aplicar as sancOes administrativas previstas no Codigo de Defesa 
do Consumidor. 

XV - ADMINIsTRA(;A0 MUNICIPAL: 

a) Irnplantacao do sistema integrado de gestao em compras, inclusive o Pregao 
eletrônico. 

b) Aquisicao de móveis e equipamentos diversos para a manutencao do sistema 
administrativo municipal. 

C) 	Aquisicao de livros e outros materiais para capacitacao e melhoramento dos 
servicos de compras e licitacOes. 

d) Modernizar o sistema de telefonia corn a implantaçao de linha 0800 e 153 (linha 
de emergéncia para a guarda municipal). 

e) Reformular a estrutura e o fluxograma do andamento dos processos 
administrativos de forma a agilizar a desenvolvimento das atividades adrninistrativas, 
corn eficácia, celeridade e economicidade. 

f) Melhorar a sistema de arquivo do municIpio, para agilizacao das buscas de 
documentos, corn informatizacao e instalacao de urn prograrna corn bancos de dados 
adequados. 

g) Ampliar e adequar as instalacOes fIsicas dos prédios püblicos. 

h) Modernizar a almoxarifado municipal e melhorar a controle fIsico d Taterialis 
onde todos possarn realizar consultas on-line. 	 yI \ 
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i) Implantar e manter sistema de controle e avaliacao do patrimOnio püblico. 

j) Promover a valorizacao humana, mediante a execuçao de acOes de 
higienizacao nas diversas reparticOes de responsabilidades do municIpio. 

k) Criacao, melhorarnento e ampliaçao do espaco fIsico de diversos setores como 
a Divisão de Arquivo, Guarda Municipal, Comissao de Licitacao e Protocolo. 

I) 	Criar Cornissão de Secretários a firn de que cada secretaria defina mediante 
documentacao, o que pode ser considerado obsoleto, para que, consequentemente 
possarn ser doados as entidades filantrôpicas, beneficentes e / ou projetos 
congêneres. 

m) Implantar o processo de modernizaçao do Arquivo Municipal. 

n) Realizacao da manutencao estrutural dos imóveis da Prefeitura. 

0) 	Aquisicao de rnateriais e servicos diversos para manutencao do sistema 
administrativo. 

p) Implantar o projeto de modernizacao gerencial da administracao municipal, 
informatizando os setores corn a finalidade de otirnizar e agilizar os procedirnentos e 
servicos prestados a populacao. 

q) Prornocao, elaboracao e rnanutencao de convênios e contratos, em 
atendirnentos as necessidades sociais e administrativos do municIpio. 

r) Gerir o Fundo Municipal de Trânsito 
s) Avaliacao e Controle dos Prograrnas na area de Transportes e Trânsito; 

t) Executar a gestao dos servicos de Transporte Rodoviário; 

u) Adquirir materlais diversos para manutencao do sistema de transporte e trânsito 
do rnunicIpio; 

v) Criacao de novas linhas, (horários) de ônibus para os distritos, principalrnente 
dentro dos distritos; 

w) Manutencao da Guarda Municipal, proporcionando condicoes ao exercIcio de 
suas atividades. 

X) 	Criacao e rnanutencao do Gruparnento de AçOes Especiais (GAE), con 
objetivo de atuar em resgates, salvamentos, apoio a Défesa Civil, bem,"mo, 
qualquer situacao emergente onde o municIpio deva atuar corç salvaguard'a. 

XV — SAUDE: 	 N 
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a) lrnplementar o pré-natal corn acompanharnento sistemático, promover o 
aleitamento materno e incentivo ao parto natural e criacao de rnódulo Unico de 
atendirnento; 

b) Ampliar o Programa de SaUde de FamIlia, Programa de Agente Comunitário de 
SaUde; 

c) Prograrna de Resid(ncia Terapêutica no Departarnento de SaUde Mental; 

d) Manter parcerias corn a Secretaria Municipal de Educacao e Assisténcia Social 
para implantacao dos Prograrnas de Educacao e Saüde; 

e) Parceria corn a Assistência Social para implantacao para o Programa de 
Atencao ao Idoso; 

Q 	Manutencao de central de referência de consultas e exarnes, corn a marcacao 
destes nas Unidades Básicas de Saüde, evitando o deslocamento do munIcipe 
para o centro da cidade para essa finalidade; 

g) Aumentar a capacidade de distribuiçao de drogas receitas, através de controle 
de incidências e necessidades; expansao do Servico de Fisioterapia; 

h) Intensificar a fiscalizacao das acOes de saUde, desenvolvendo politica de 
solicitacao de exames, corn respeito aos critérios medicos através da Divisão de 
Referência, Controle e Avaliacao, Tratamento Fora DomicIlio (TFD) e Auditoria; 

i) Manutencao permanente de acOes de combate ao Aedes Aegypti, Febre 
maculosa e outras doencas endemicas; 

j) Reforrnas nas Unidades Básicas de SaUde; 

k) lrnplantacao do CAPS1 
1) implementaçâo de prograrnas e projetos para pessoas corn deficiência; 

m) irnplernentacão de prograrna para doacâo de bolsas de colostomia; 

n) informatizacäo dos setores de rnarcação de exames objetivando coibir os gastos 

excessivos corn o dinheiro püblico; 

o) estruturação de todas as unidades de saüde, incluindo a estrutura de Recursos 

Humanos: 

p) Ampliação, capacitação, equipagern e hurnanização no servico de transporte da 

secretaria municipal de saüde; 

q) que seja assegurado atendimento aos neonatos de bafP\  e alto /ris\com 

serviços de UTI e transporte adequado; 	 N, 	/ 
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r) implantacão de unidades volantes de atencão a saüde nas areas de dificil acesso; 

s) Garantir o atendimento e distribuiçao de fraldas para idosos e acamados; 

t) Ampliacâo do prograrna de saüde da muiher (diagnosticos por exames); 

u) irnplantacâo efetiva prograrna de planejamento familiar, corn oferta de 

vasectomia e laqueadura tubária, alérn dos métodos já oferecidos; 

v) Implantaçâo de atencão ao pré-natal na rede püblica e assistência humanizada 

ao parto na rede conveniada; 

w) Criacão de unidades geriátricas de referência corn pessoal especializado nas 

areas de geriatria e programa de atencão dorniciliar para idosos, bern corno 

prestacão de servicos para idosos nos PSF's; 

x) Programa de capacitação dos hospitais conveniados do SUS; 

y) Criar o centro municipal de fisioterapia e terapia ocupacional; 

z) que seja assegurada verba orcamentária adequada para o conseiho municipal de 

saüde; 

zi) Disponibilizacäo de arnbulância, devidamente equipada e corn profissionais 

capacitados para atender os postos dos distritos, e transporte para locomocâo da 

equipe dos PSF's; 

z2) Assegurar permanentemente o abastecirnento de materiais e equipamentos 

para funcionalidade adequada da unidade, tais como materiais odontológicos, 

estetoscópios, apareihos para rnedir glicemia, autoclaves entre outros; 

z3) Garantir a Manutençâo dos Postos Odontológicos; 

z4) Agilizar a contratação dos Agentes Cornunitários de Saüde. 

XVI— GESTAO FAZENDARIA: 

a) Incentivar os contribuintes a efetuarem os pagarnentos dos tributos nas datas 
dosvencirnentos; 

b) Implantar urna fiscalizacao atuante, programada e corn etas mensais 7d,
producao;  
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C) 	Promover a valorizacao dos servidores desta Secretaria através da 
uniformizaçao e de cursos preparatôrios; 

d) Promover o recadastramento lmobiliário geral do municipio, incluindo o 
geoprocessamento, já em andamento; 

e) Promover a revisão da planta de valores; 

f) Promover a informatizacao dos registros contidos nos livros de Cadastro 
I mobil iá rio; 

g) Promover o recadastramento Mobiliário e a manutencao do cadastro atualizado; 

h) Promover a revisão e atualizacao do Codigo Tributário Municipal; 

I) 	Promover a reestruturacao do setor de informática desta Secretaria; 

j) Implantar o funcionamento efetivo, regular e eficiente da Junta de Recursos 
Fiscais; 

k) Incentivar a arrecadacao fiscal e programas de geracao de empregos, mediante 
isencOes e anistias, respeitada a Lei de Responsabilidade Fiscal; 

I) 	Ampliacao do espaco fisico do Departamento de Receita lmobiliária e 
Recuperacao; 

m) Ampliacao dos guiches de atendimento ao püblico para o DRI; 

n) Contratacao de funcionários para realizacao de atividades no DR[; 

o) Conceder gratificacoes, se possivel, aos atendentes de pUblico como medida 
incentivadora ao atendimento de excelência. 

p) Propor procedimentos (através de cursos especIficos) para os fiscais de 
tributos, corn vistas a apuracao do valor adicionado para o incrernento do IPAM - 
Indice de Participacao dos MunicIpios no ICMS; 

q) Realizar a fiscalizacao de tributos acompanhando o conceito e apuracao dos 
valores para o ICMS - Ecológico; 

r) Realizar o acompanhamento contInuo dos 50 maiores contribuintes do ISSQN; 

s) Exercer a fiscalizacao de tributos e o acornpanharnento e cobranca dos 100 
(cern) maiores contribuintes do IPTU; 

t) Incentivar a Divisão de Cobranca da DIvida Ativa do MunicIpio pa'vperar  a 
remessa de 18.000 (dezoito mil) correspondéncias de cobranca amigável, primeira 
e segunda notificacao realizadas no Ultimo exercIcio; 

NJ 
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u) Realizar o acompanha permanente através da equipe de fiscalizacao (pela da 
internet) das distribuicOes do Governo Federal dos repasses do FPM, e da Lei 
Kandir; 

v) Através da fiscalizacao de tributos, exercer o exarne permanente da distribuicao 
das cotas do roylaties - parte estadual; 

w) Elaborar e instituir a rotina para a publicidade via Internet das informacOes 
referentes aos pagarnentos efetuados pela Secretaria Municipal de Fazenda, 
conforme o disposto no art. 37 da Constituicao Federal; 

x) Implantar o sistema de Nota Fiscalde Servicos Eletrônica - NFS-e; 

y) Implantar certificacao digital para fiscalizacao do Simples Nacional; 

z) Ampliar o espaco fIsico da Divisão de Fiscalizacao de Atividades Econômicas 
do DRM corn disponibilizacao de pelo menos urn computador ao setor de 
fiscalizacao de posturas; 

aa) 	Ampliar a biblioteca fazendária corn a aquisiçao de tItulos voltados para o direito 
tributário, administrativo, financeiro, constitucional, civil e empresarial; 

bb) 	Manter o cadastro mobiliário atualizado e irnplantar no sistema de tributos 
ferramentas de informacoes gerenciais efetivando o uso da inteligência fiscal; 

XVII— RECURSOS HUMANOS: 

a) Prornocao, elaboracao e rnanutencao de convênios e contratos, ern 
atendirnento as necessidades administrativas do rnunicIpio. 

b) Contratacao de Pessoal capacitado, para os serviços e obras do municIplo, a 
fim de que as acOes sejarn realizadas corn a máxirna precisao. 

c) Implantar prograrnas de benefIcios para os servidores pUblicos municipais; 

d) Aquisicao de Uniformes para todo o efetivo corn manutencao, e urn material de 
qualidade. 

e) Prornover a reforrnulacao da estrutura adrninistrativa e de cargos. 

f) Prornover a identificacao dos servidores rnunicipais. 

g) Elaboracao do laudo técnico de insalubridade e revisão do enquadrarnento dos 
cargos püblicos do rnunicIpio. 

secretarias GI?ipais, 
ocupacional e gerencial, 
mu n icis 

h) 	Desenvolver a reestruturacao organizacional das 
implantando prograrnas de capacitacao na area técnica, 
proporcionando a participacao dos servidores pUblicos 
serninários, palestras e eventos. 
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i) Investir em equipamentos de protecao para os funcionários que executem 
funcOes de risco. 

j) Promover a capacitacao jurIdica e técnica dos servidores municipais, inclusive, 
através de elaboraçao de materiais. 

k) lmplantacao e manutencao do servico de perIcia médica especializada. 

I) 	Promover e manter convénios com entidades educacionais particulares, em 
benefIcio dos servidores püblicos municipais, seus dependentes e da própria 
administracao pUblica. 

m) Chamamento dos aprovados em concursos pUblicos, de acordo com a 
demanda dos servicos e a disponibilidade financeira, nos termos da Lei de 
Responsabilidade fiscal. 

n) Promover a contratacao de estagiários de nIvel 2 1  e 30  graus para execucao de 
atividades nos diversos setores da administracao municipal, garantindo aos 
estudantes do municIplo a oportunidade de qualificacao profissional em sua area 
de atuacao. 

XVIII— ASSISTENCIA COMUNITARIA: 

a) Qualificar os Recursos Humanos da Area Social; 

b) Implantar o sistema oficial de informacao, monitoramento e avaliacao, a fim de 
contribuir para formulaçao da politica pelas 03 esferas do governo; 

C) 	Manter a Casa dos Conselhos de Direito e de PolItica Social, corn suporte 
técnico e administrativo, capacitacoes continuadas dos Conselheiros. Realizar 
Conferências Municipais pertinentes a casa Conselho constituldo; 

d) Manter o Programa Bolsa FamIlia - PBF; 

e) Melhorar o padrao alimentar e social dos usuários da Assistência Social, 
através do Programa de Enfrentamento a Pobreza; 

f) Manter o Plantão Social a tim de garantir urn atendimento emergencial, ético e 
individualizado, para que o usuário se perceba enquanto cidadão detentor de 
direitos; 

g) Favorecer o conhecimento e a troca de experiências sobre os programas e 
servicos executados pela SMAS e pela rede de servicos socioassistenciais, assirn 
como temas de interesse da populacao, através dos Grupos: Cidadani e Famlila e 
Gestantes; 	 / 
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h) Manter o Programa de Inclusão Produtiva que objetiva gerar trabalho I renda 
superar a exclusão social, tanto na zona urbana, quanto na zona rural, 
incentivando a formacao de Cooperativas; 

i) Manter o Programa Horta Doméstica visando atender famIlias vulnerabilizadas, 
cadastradas na Secretaria, para o fornecimento de sementes e mudas visando a 
seguranca alimentar; 

j) Manter a Escola da Cidadania para FamIlias, para orientacao e apoio as 
famIlias, proporcionando debates através de temas ligados a vivência familiar e 
melhoria das condiçoes de vida das famIlias; 

k) Manter o Grupo Motivacional trabalhando na perspectiva de inforrnacao, 
orientacao e prevencao ao uso de substâncias pisicoativas; 

I) 	Manter o Programa "Rede do Voluntário", mobilizando energias, recursos e 
competéncia em prol de acOes de interesse comum; 

m) Manter o Centro de Referéncia Especializado da Assistência Social voltado a 
populacao que se encontra corn seus direitos violados corn arneaca ou privaçao da 
convivência familiar e comunitária; 

n) Manter os Centros de Referências da Assistência Social (Federal, Estadual e 
Municipal), sendo responsáveis pela articulacao da rede no território, tendo por 
referéncia as necessidades dernandadas pelas famIlias através dos Programas de 
Atencao Integral a FamIlia - PAIF's; 

0) 	Inclusão de mais 02 (dois) Centros de Referenda da Assistência Social - CRAS, 
nos bairros periféricos ou em outros distritos, assegurando recursos do Tesouro e 
da Assistência Social para atender a Protecao Social Básica; 

p) Manter o Programa de Melhorias Habitacionais, oferecendo alternativas de 
espaco temporário para as vutimas de enchentes e desabamentos. Fornecer 
material para reforma das casas e atendimento aos mmnimos sociais; 

q) Manter o atendirnento das famIlias residentes no "Habitar Brasil", corn o 
objetivo de inseri-las nas acOes do CRAS/Areal, sob a orientacao de equipe técnica 
especializada; 

r) Proporcionar as Pessoas Portadoras de Deficiências, condicoes básicas ao 
desenvolvimento de seu potencial intelectual, bern coma a sua inclusao; 

s) Garantir a Pessoa Portadora de Deficiência em estado de vulnerabilidade e 
risco social condicOes básicas para o seu desenvolvimento biopsicossocial; 

t) Manter a Programa Populaçao Adulta em Situacao de Rua e Migrant 
proporcionando condiçoes de integracao social e familiar criando oportunidades'd 
fixaçao territorial e de auto sustentabilidade; 
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U) 	Avaliar e revisar os benefIcios concedidos pelo INSS; 

v) Cumprir corn o Piano de Acompanhamento dos beneficiários do BenefIcio da 
Prestacao Continuada, avaliando e revisando. 

w) Garantir o BenefIcio Eventual: auxilio natalidade e auxIlio funeral que virá 
atender necessidades advindas de situacOes de vulnerabilidade a gestantes e 
n utrizes; 

XIX - ASSISTENCIA A CRIANQA E AO ADOLESCENTE: 

a) Manter o Prograrna "Pelos Carninhos da lnclusäo", corn o objetivo de construir 
conhecirnento corn os jovens, levando-os a reflexão sobre suas vidas, adquirindo 
novos valores e rnudancas de cornportarnento, preparando-os para a inclusão no 
rnercado de trabalho (1 1  Ernprego); 

b) Manter o Programa PROJOVEM Adolescente corn idade entre 15 a 17 anos; 

c) Manter o PETI e a Comissão de Erradicaçao do Trabalho Infantil; 

d) Manter a Escola da Cidadania para Adolescentes, corn a objetivo de prornover a 
reflexão sobre o papel educativo dos adolescentes, através de debates; 

e) Manter o "Abrigo Municipal", ern atendirnento ao artigo 92, inciso I a IX do ECA e 
ao TAC - Terrno de Ajuste de Conduta do MunicIpio corn o Ministério PUblico; 

f) Criar Centro de Juventude a firn de proporcionar o desenvolvimento de atividades 
concernentes a esta etapa da vida; 

g) Realizar a "Prograrna de Atencao Integral a Crianca e Adolescente usuário de 
substâncias psicoativas", corn o objetivo de trabalhar na perspectiva de inforrnacao, 
orientacao e prevencao ao uso de substâncias psicoativas; 

h) Comprorneter e apoiar a gestao municipal na irnplernentacao de polIticas püblicas 
que garantarn a protecao integral a crianca e ao adolescente; 

i) Prestar acompanharnento psicosocial ao adolescente em conflito corn a lei, bern 
corno, a seus farniliares; 

j) Prornover a inclusão do jovern no mundo das artes através da cultura, mUsica e 
discussöes sobre a terna; 

k) Realizar a Consôrcio da Juventude, visando prornover a inclusão social e 
econôrnica de jovens em situaçao de risco pessoal e/ou social, consolidando redes 
de solidariedade tornando como parâmetro areas temáticas; 

 

I) Manter o Prograrna Eu na Escola e na Creche que tern corno otivo 	ortuniar 
aos participantes deste Projeto, atividades que contemplern de foa specIfica o 
favorecimento da futura insercao no rnercado de trabalho. 
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m) Criar a Brinquedoteca, visando atender as necessidades afetivas e aos interesses 
das criancas que podem brincar enquanto criam, inventam, transformam e 
ap rend em; 

n) Manter o Forum do Adolescente visando construir conhecimento corn os jovens 
levando-os a reflexão sobre suas vidas adquirindo novos valores, preparado-os 
para atuarem junto as suas prôprias comunidades; 

o) Manter o Programa Serneando o Futuro visando atender as dernandas dos 
adolescentes e produzir mudas de espécies florestais, frutIferas, ornamentais, 
medicinais e de hortaliças, visando a futura insercao no mercado de trabaiho; 

p) Oportunizar atividades que conternplem de forma especIfica o favorecimento da 
futura insercao no mercado de trabaiho; 

XX - CONTROLE INTERNO: 

a) Verificar todos os procedimentos administrativos corn vistas ao curnprimento da 
lei;; 

b) Assessorar juridicamente o Chefe do Executivo em parceria corn a consultoria 
jurIdica; 

c) Promover auditorias contábeis e operacionais, alérn da virificacao nos 
processos administrativos rnunicipais; 

d) Prornover contatos e apoiar os orgaos de Controle Externo Estaduais e 
Federais; 

Paragrafo (inico: Para cumprirnento das proposicOes do 'caput" deste artigo e seus 
incisos, deverão ser empregados Os rnáximos esforcos da adrninistracao municipal, no 
sentido de serern otimizados os recursos, via racionalizacao das despesas e incremento 
das receitas nos termos da Iegislacao vigente. 

Art. 30  A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao realizará a avaliacao do 
cumprirnento das rnetas e prioridades estabelecidas nesta lei, e sua inclusão na lei 
orcamentaria, e ainda em outros textos legais que versem sobre o planejarnento e gestao 
püblica do rnunicIpio. 

CAPITULO Ill 
DAS METAS E RISCOS FISCAIS 

Art. 4 0. Integrarn esta Lei, os Anexos, referenciados nos §§ 1 0  e 30  do art/4°d Lei 
Complernentar n° 101 de 04 de rnaio de 2000. 	 1 

NJ 
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Parágrafo ünico: A elaboracao do Projeto de Lei e a execucao da Lei de Orcamento 
Anual para 2010 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas constante desta Lei. 

Art. 5 0. Estão discrirninados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são 
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas pUblicas. 

CAPITULO IV 
DA ORGAN IzAcAo E ESTRUTURA DOS ORAMENTOS 

Art. 6 1. Para efeito desta Lei, entende-se por: 

I - Programa: instrumento de organizacao da acao governamental visando a 
concretizacao dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores, conforme 
estabelecido no piano plurianual; 

Ii - Atividade: instrurnento de programacao para alcancar o objetivo de urn programa, 
envolvendo urn conjunto de operacOes que se realizarn de rnodo continuo e permanente, 
das quais resulta urn produto necessário a manutencao da acao de governo; 

III - Projeto: instrurnento de prograrnacao para alcancar o objetivo de urn prograrna, 
envolvendo urn conjunto de operacOes, lirnitadas no tempo, das quais resulta urn produto 
que concorre para a expansao ou aperfeicoarnento da acao de governo; e 

IV - Operacao Especial: despesas que não contribuern para a rnanutencao das acOes de 
governo, das quais não resulta urn produto, e não gerarn contraprestaçao direta sob a 
forma de bens ou serviços. 

§1°. Cada prograrna identificará as ago- es necessárias para atingir os seus objetivos, sob 
forma de atividades, projetos e operaçOes especiais, especificando os respectivos valores 
e rnetas, bern como as unidades orcamentárias responsáveis pela realizacao da acao. 

§20. As acOes poderao ser desdobradas, especialrnente para especificar sua localizacao 
ou individualizar urn produto, desde que seu objetivo especIfico não sofra alteracOes. 

§31. Cada atividade, projeto e operacao especial identificará a funcao e a subfuncao as 
quais se vincularn. 

Art. 7 0. Os orcarnentos fiscal e da Seguridade Social discrirninarão a despesa por unidade 
orcarnentária, detalhada por categoria de prograrnacao em seu rnenor nIvel, corn as suas 
respectivas dotacOes, especificando a esfera orcarnentária, a rnodalidade de aplicacao, a 
fonte de recursos, expressa por categoria econôrnica, indicando-se para cada uma, o 
seguinte detalhamento dos grupos da natureza da despesa a que se refere: 

I - DESPESAS CORRENTES: 

a) pessoal e encargos sociais; 	
\Ij 

b) juros e encargos da dIvida; e 
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C) outras despesas correntes; 

II - DESPESAS DE CAPITAL: 

a) Investimentos; 

b) InversOes financeiras; e 

c) Amortizacao da dIvida; 

Art. 8 0 . 0 projeto de lei orcamentária anual será encaminhado a Câmara Municipal, 
conforme estabelecido no §51 , do art. 165 da Constituicao Federal, no §30  do artigo 102 
da Lei Orgânica do MunicIpio, no artigo 2 1, seus paragrafos e incisos, da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de marco de 1964, e na Lei Municipal n° 924 de 2005, e será composto de: 

- texto da lei; 

II - resumo da receita dos orcamentos fiscal e da seguridade social, por categoria 
econômica, segundo a origem dos recursos; 

III - resumo da despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade social, por categoria 
econômica e natureza da receita, segundo a origem dos recursos; 

IV - resumo da despesa por funcao, segundo a origem dos recursos; 

V - resumo da despesa por poderes e órgaos, segundo a origem dos recursos; 

VI - resumo do orcamento de investimentos das empresas e sociedades de economia 
mista P01 orgao, segundo a origem dos recursos; 

VII - resumo do quadro geral da receita dos orcamentos fiscal e da seguridade social por 
categoria econômica e natureza da receita, segunda a origem dos recursos; 

VIII - quadro geral da receita dos orcamentos fiscal e da seguridade social por categoria 
econômica e natureza da receita, segundo a origem dos recursos; 
IX - demonstrativo da receita por orgaos/indiretas; 

X - quadro geral da despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade social por poder e 
orgao, segundo os grupos de natureza da despesa e fonte de recursos; 

XI - quadro geral da despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade social por poder e 
orgao, segundo as categorias de programaçao, grupo de natureza da despesa, fontes de 
recursos e modalidades de aplicacao; 

XII - orcamento de investimentos das empresas e sociedades de economia mista\ (_ 

XIII - consolidacao dos quadros orcamentários. 
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§1 0. Integrarao a consolidacao dos quadros orcamentários a que se refere o inciso XIII 
deste artigo, incluindo os complementos referenciados no artigo 22, inciso III e paragrafo 
ünico, da Lei Federal n° 4.320, de 1964, os seguintes quadros: 

I - discriminacao da Iegislacao básica e da despesa dos orcamentos fiscal e da 
seguridade social; 

II - evolucao da receita do Tesouro Municipal por categoria econômica e natureza da 
receita; 

III - evolucao da despesa do Tesouro Municipal por categoria econômica e grupos de 
natureza da despesa; 

IV - demonstrativo da despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade social, por poder, 
órgao e funcao; 

V - demonstrativo da receita e despesa dos orcamentos fiscal e da seguridade social, por 
categoria econômica e seus desdobramentos; 

VI - demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes de isencOes, 
anistias, remissöes, subsIdios e benefIcios de natureza financeira, tributária e creditIcia, 
na forma disposta na Lei Complementar 101/2000; 

VII - demonstrativo da receita e pIanos de aplicacao dos Fundos Especiais, que 
obedecerá ao disposto no inciso I do §2 1  da Lei Federal n° 4.320, de 1964; 

VIII - consolidacao das despesas por objetos, atividades e operacOes especiais, segundo 
a categoria econômica, apresentados em ordem numérica; 

IX - demonstrativo de funcao, subfuncao e programa por objeto, atividade e operacao 
especial; 

X - demonstrativo de funcao, subfuncao e programa, por categoria econômica; 

XI - demonstrativo de funcao, subfuncao e programa conforme o vmnculo corn os 
recursos; 

XII - demonstrativo da despesa de pessoal e encargos sociais por poder, confrontando 
sua totalizacao corn a receita corrente lIquida, nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei 
Complementar n° 101/2000, acompanhado de memória de cálculo; 

XIII - demonstrativo da aplicacao dos recursos na manutencao e desenvolvimento do 
ensino nos termos dos artigo 212 da Constituicao Federal, modificado pela Emenda 
Constitucional n° 14 de 1996, e dos artigos 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, por orgao, detalhando naturezas da receita valores portegorias 
de programacao, grupos de natureza da despesa e modalidades dplicaco; 

XIV - demonstrativo da aplicacao anual do municIplo em acOes e s i os pUblicos d,.- 
saUde, conforme Emenda Constitucional n° 29, de 2000; e 	 A' 
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XV - dernonstrativo das categorias de prograrnacao a serern financiadas corn recursos de 
operacOes de crédito realizadas e a realizar corn indicacao da dotacao do grupo de 
natureza da despesa, da rnodalidade de aplicacao e do orcarnento a que pertencern. 

§20 . A mensagern que encarninhar o projeto de lei orcarnentária anual conterá: 

I - relato sucinto do desempenho financeiro da Prefeitura nos ültirnos dois anos e cenário 
para o exercIcio a que se refere a proposta; 

II - resurno da polItica econôrnica e social do governo; 

III - justificativa da estirnativa e da fixacao, respectivarnente, da receita e da despesa 
dos seus principais agregados, conforrne dispöe o inciso I do art. 22 da Lei Federal n° 
4.320, de 1964; 

IV - dernonstrativo da rnernória de cálculo da receita e prernissas utilizadas; 

V - dernonstrativo da divida fundada interna e externa; 

VI - relacao das ordens precatórias a serern curnpridas corn as dotaçOes para tal firn 
constantes da proposta orcarnentária, corn a indicacao da origern e dos nürneros do 
processo judicial e precatório, das datas do trânsito ern julgado da sentenca e da 
expedicao do precatório, do norne do beneficiário e do valor de cada precatôrio a ser 
pago, nos terrnos do 1°, do art. 100 da Constituicao Federal; 

VII - demonstrativo da compatibilidade da prograrnacao dos orcarnentos corn as rnetas 
fiscais, de acordo corn o inciso I do art. 5 0  da Lei Complernentar n° 101/2000; 

VIII - dernonstrativo dos projetos selecionados rnediante o processo de orcarnento 
participativo, de conforrnidade corn o Decreto Municipal n° 030 de 2005 e do artigo; 

IX - dernonstrativo do nürnero de vagas escolares existentes e da respectiva expansao 
prevista, discrirninada por Coordenadorias Regionais de Educacao e Areas de 
Planejarnento; e 

X - demonstrativo do nürnero de leitos hospitalares ativos e dos respectivos aurnentos 
previstos, discrirninados por unidade de saüde e Areas de Planejarnento; 

§3°. Os prograrnas finalIsticos do governo, serão detalhados por orgao da Adrninistracao 
Direta e Indireta, conforrne a inciso Ill do §2 0  do art. 2 0  da Lei Federal n° 4.320, de 1964. 

§40. Os docurnentos referidos nos incisos deste artigo e nos do seu §1 0  serão 
encarninhados ern rneio rnagnetico, juntamente corn o original impresso autografado pelo 
Prefeito, na forma ern que se constituirá na Lei de Orcarnento, após aprovacao pela 
Cârnara Municipal. 

§5°. 0 Poder Executivo enviará, tambérn, a Cãrnara Municipal, jkamente  corn os 
docurnentos referidos no parágrafo anterior e igualrnente ern rneio rnagnico, a despesa 1,1) 
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discrirninada par elernento da despesa, corn a finalidade exciusiva de subsidiar a análise 
do projeto de lei orçamentária. 

Art. 9 0 . 0 projeto de lei orcamentária atualizará a estimativa da margern de expansaa das 
despesas obrigatorias de caráter continuado para 2010, que cornpreende as gastos corn 
pessoal e encargos sociais, servico da dIvida e custeio de rnanutencao dos orgaos 
municipais; 

CAPITULO V 
DA ELAB0RAcA0 DOS ORAMENTOS DO MUNICIPIO E SUAS ALTERAçOES 

Art. 100.  A estirnativa da receita e a fixacao da despesa, constantes do projeto de lei 
orçarnentâria, seräo elaboradas a precos correntes, explicitada a metodologia utilizada. 

Art. 11 0 . 0 Poder Executivo colocará a disposicao da Cârnara Municipal e do Tribunal de 
Contas do Estado, no minima trinta dias antes do prazo final para a encaminharnento de 
sua proposta orcarnentária, a estirnativa da receita, inclusive a corrente lIquida, para a 
exercIcio subsequente, acornpanhada da respectiva rnemória de cálculo, nos termos do 
§30  do artigo 12 da Lei Complementar n° 101/2000. 

Art. 12. A lei orçamentária para a exercIcio financeiro de 2010 conterá dispositivos para 
adequar a despesa a receita, em funçao dos efeitos econôrnicos que decorram de: 

I - realizacao de receitas nao previstas; 

II - disposicOes legais em nivel federal, estadual ou municipal que impactem de forma 
desigual as receitas previstas e as despesas fixadas; e 

III - adequacao na estrutura do Fader Executivo, desde que sem aumento de despesa, 
nos casos em que é dispensado de autorizacao legislativa. 

Parágrafo Unico: A adequacao da despesa a receita, de que trata a "caput" deste artigo, 
decorrente de qualquer das situacOes previstas nos incisos I, II e Ill, implicará a revisão 
das metas e prioridades para o exercIcia de 2010. 

Art. 13. De conforrnidade corn o disposto no artigo 48, da Lei Cornplementar 101/2000, e, 
tendo em vista a necessidade de serem estabelecidos mecanismos de transparência da 
Gestão Fiscal, a Secretaria de Planejarnento, juntamente corn a Secretaria de Fazenda e 
Controladoria Geral do MunicIpia, deverão implantar a sistema de informaçOes sabre a 
arcarnento anual, e as prestacoes de contas do municIpia, devendo para tanto, além de 
publicá-los, disponibilizar as dadas obtidos na 'internet". 

Parágrafo ünico: Excetuarn-se do disposto no "caput" deste artiga, as informacOes 
legairnente consideradas confidenciais. 

Art. 14. P¼'oertura de crêcos ac\c\onais sup\erneaTe, ros eTm 	sae\ec)cos 
mediante a cancelarnenta total ou parcial de dotacOes, par gruàs de 9atureza d 
despesa, deverá visar a atimizacaa dos abjetivos das atividades-mei 	u a viabilizacao 
dos resultadas almejados nos programas e ser justificada sempre q 	s alteracoes 
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afetem a programacao finalIstica do governo discriminada no Anexo de Metas e 
Prioridades. 

Art. 15. Nos termos dos artigos 7 1  e 43, da Lei Federal n° 4.320, de 1964, fica o chefe do 
Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, Créditos Adicionais Suplementares 
ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total geral da despesa fixada, para a 
Administracao direta, indireta e Câmara Municipal. 

Art. 16. Na programacao de novos investimentos dos órgaos da Administracao Direta e 
dos Fundos, serão observadas as determinaçOes do §50  do art. 50  e do art. 45 da Lei 
Complementar n° 101/2000, na forma a seguir: 

I - a conservacao do patrimônio pUblico e os investimentos em fase de execucao terao 
preferência sobre os novos projetos; e 

II - não poderao ser programados novos projetos a conta de anulacao de dotacao 
destinada aos investimentos em andamento, cuja execucao tenha ultrapassado trinta e 
cinco por cento ate o exercIcio financeiro de 2009. 

Art. 17. As despesas obrigatôrias de caráter continuado definidas no art. 17 da Lei 
Complernentar n° 101/2000, e as despesas de que trata o artigo anterior, relativas a 
projetos em andamento, cuja autorizacao de despesa decorra de relacao contratual 
anterior, seräo, independenternente de quaisquer limites, reempenhadas nas dotacOes 
prôprias ou, em casos de insuficiência orcamentaria, mediante transposicao, 
rernanejarnento ou transferência de recursos. 

Art. 18. A execucao orcamentária e financeira da despesa poderá ser efetuada de forma 
descentralizada, para atender a necessidade de otimizacao administrativa visando a 
consecução de objetivo comum que resulte no aprirnoramento da acao de Governo. 

Art. 19. ApOs a publicacao da Lei Orcamentaria, o Poder Executivo divulgará, em ate 
trinta dias Cjteis, por unidade orcarnentária de cada Orgao, Fundo e Entidade que integram 
os orcamentos de que trata esta Lei, o detalhamento da despesa, especificando para 
cada categoria da programacao e grupos da natureza da despesa, os respectivos 
desdobramentos em consonância corn a Portaria Interministerial n° 163/2001 e 
alteracOes, para fins de execucao orcamentaria, conforme artigo 8 0  da Lei Complementar 
n° 101/2000. 

Art. 20. 0 detalharnento da despesa da Cärnara Municipal, para fins de execuçao 
orcamentária, será aprovado e estabelecido por ato proprio de seus dirigentes, 
obedecidas as dotaçOes constantes da Lei Orcarnentária. 

Art. 21. E vedada a inclusão, na lei orçarnentaria e em seus créditos adicionais 
suplementares, de quaisquer recursos do MunicIpio, inclusive das receitas proprias das 
entidades mencionadas no art. 16, para clubes e associaco S de servidores, e de 
dotacOes a tItulo de subvencOes, ressalvadas aquelas destinada\a entidades privadas' 
sem fins lucrativos, das seguintes atividades: 
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I - de natureza continuada de atendimento direto ao pUblico nas areas de assistência 
social, saüde, educacao e que estejarn devidarnente registradas no Conselho Municipal 
de Assistência Social - CMAS; 

II - de desenvolvimento e promocao do turismo e cultura, inclusive aquelas relacionadas 
aos festejos populares; 

III - de atividades desportivas, em qualquer das suas modalidades e degraus; 

IV - de prornocao do civismo e educacao polItica; 

§1 0 . Para habilitar-se ao recebirnento de recursos referidos no "caput", a entidade privada 
sem fins lucrativos deverá apresentar declaracao de funcionamento regular nos Ultimos 
cinco anos, firmado por três autoridades locais, bern corno atestado de funcionamento 
fornecido pelo PoderJudiciário, ou pelo Ministério Püblico, ernitida no exercIcio de 2010, e 
ainda, comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. 

§20. As entidades privadas beneficiadas corn recursos pUblicos rnunicipais, a qualquer 
tItulo, subrneter-se-ão a fiscalizacão do Poder Püblico corn a finalidade de verificar o 
cumprimento de rnetas e objetivos para os quais receberarn recursos. 

§3°. A entidade beneficiada pelo MunicIplo prestará contas a Controladoria Geral do 
MunicIpio da correta aplicacao da subvencao recebida, não podendo receber outro 
benefIcio, antes do curnprirnento dessa obrigacao. 

§40 . A concessão de benefIcio de que trata o "caput" deste artigo deverá estar definida em 
lei especIfica. 

Art. 22. A Lei de Orcarnento Anual conterá reserva de contingencia constitulda 
exclusivamente corn recursos do orcarnento fiscal equivalente a, no rnmnimo, zero vIrgula 
dois por cento da receita corrente lIquida. 

CAPITULO VI 
DAS DIsPosIcOEs RELATIVAS A DIVIDA PCJBLICA MUNICIPAL 

Art. 23. A lei orcarnentária anual garantirá recursos para pagamento da despesa corn a 
dIvida contratual e corn o refinanciamento da dIvida püblica municipal, nos termos dos 
contratos firrnados. 

CAPITULO VII 
DAS DISPOSIcOES RELATIVAS AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 

SOCIAIS 

Art. 24. 0 Poder Executivo, o Poder Legislativo terão corno lirnites na elaboracao de suas 
propostas orçarnentárias para pessoal e encargos sociais o disposto na norma 
constitucional e nos artigos 19 e 20 da Lei Cornplementar n° 101/2000; 

Parágrafo ünico: 0 disposto no §1 0  do artigo 18 da Lei Complernertar n o  101/2000, 
aplica-se exclusivarnente para fins de cálculo do lirnite da despesa corn pe'aI. 
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Art. 25. Em cumprirnento ao disposto no art. 10  da Lei Complementar n° 101/2000, corn a 
proposta orcarnentária, será encaminhado quadro contendo o quantitativo de pessoal por 
unidade adrninistrativa da estrutura básica dos órgaos da Adrninistracao Püblica, 
discrirninando o nIvel de escolaridade. 

Parágrafo ünico: Para cumprimento do disposto no "caput", deste artigo, os ôrgaos da 
Adrninistracao Direta e dos Fundos Municipais, bern corno a Câmara Municipal, rerneterão 
dados a Secretaria de Planejarnento corn as respectivas propostas orcarnentárias ate a 
data limite de 15 de agosto de 2009. 

CAPITULO VIII 
DAS DIRETRIZES DO ORAMENTO FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 26. Os orcarnentos fiscal e da seguridade social cornpreenderao a prograrnacao do 
Poder Legislativo, do Poder Executivo e seus orgaos, de Adrninistracao Direta e Indireta. 

Art. 27. 0 orcarnento da seguridade social cornpreenderá as dotacOes destinadas a 
atender as acoes nas areas de assistëncia social, previdência social e saüde, obedecerá 
ao definido nos arts. 165, §50,  III; 194 e 195, §§ 1 0  e 20 , da Constituicao Federal, e 
contará, dentre outros, corn recursos provenientes das dernais receitas proprias dos 
orgaos, fundos e entidades que integrarn exclusivarnente este orcarnento. 

Art. 28. 0 orcarnento da seguridade social discrirninarâ os recursos do MunicIpio e a 
transferência de recursos da União para o MunicIpio, para execucao descentralizada das 
acoes de saüde e assistência social. 

Paragrafo Unico: 0 orcarnento da seguridade social incluirá os recursos necessários a 
aplicacOes em acoes e servicos pUblicos de saüde, conforme a Ernenda Constitucional n° 
29, de 13 de setembro de 2000. 

Art. 29. 0 orcamento fiscal assegurará aplicacao de no rnmnirno 25% (vinte e cinco por 
cento) da receita de irnpostos, compreendida a proveniente de transferências, na forma 
do que dispöe o art. 212 da Constituicao Federal, a Ernenda Constitucional n° 14 de 12 de 
seternbro de 1996, e a Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, na rnanutencao 
e desenvolvirnento do ensino. 

CAPITULO IX 
DAS ALTERAcOEs NA LEGIsLAcA0 TRIBUTARIA 

Art. 30. As receitas serão estirnadas e discrirninadas de duas formas: 

I - considerando a Iegislacao tributãria vigente ate a data do envio do projeto de Lei 
Orcarnentaria ao Legislativo Municipal, especialmente a Lei Municipal 701/2002 que 
instituiu o PDEM-BP, e 

II - considerando, se for o caso, os efeitos das alteracOe' na )egislacao tributAria, 
resultantes de projetos de lei encarninhados a Cämara Municipal 	três meses antes d 
encerrarnento do exercicia de 2009, especialmente sobre: 	 Z__—) 
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a) reavaliacao das aliquotas dos tributos; 

b) alIquota menor as terras consideradas vulgarmente "morros", sern condicOes de 
utilizacao; 

c) alIquota menor as reservas ambientais; 

d) critérios de atualizacao rnonetária; 

e) aperfeicoarnento dos critérios para correçao dos créditos do MunicIpio; 

f) alteracao nos prazos de apuração, arrecadacao e recoihirnento dos tributos; 

g) Prornover a definicao de novas formas de parcelamento dos tributos municipais de 
acordo corn o disposto no artigo 171 do CTM, a firn de viabilizar a incrernento da 
arrecadacao e a rnanutencao do equilIbrio econômico e financeiro dos valores a 
serern pagos de forma a conternplar urn rnaior nUrnero de contribuintes; 

h) extincao, reducao e instituicao de isençOes de incentivos fiscais; 

i) revisão e regularnentacao das leis autorizativas que concedern reducao de tributos; 

j) regularnentacao da Lei 1.021/2005; 

k) revisão das contribuicoes sociais, destinadas a seguridade social; 

I) revisão da leg islacao sobre taxas; 

m) parârnetros para a Taxa de Coleta de Lixo; 

n) Concessao de anistia e rernissOes tributarias; 

0) Concessão de benefIcios de caráter geral para o pagarnento tempestivo dos 
tributos municipais; e 

p) Da extinçao da cobranca de taxas e receitas de servico pela execucao de 
atividades sob regime de concessão. 

§1 1  - A possIvel alteracao da receita de que dispOe o "caput" deste artigo, deverá 
obedecer ao disposto nos artigos, 12, 16 e incisos, e 40, deste diploma legal, bern corno 
as dernais legislacoes aplicáveis. 

Art. 31. Caso não sejarn aprovadas as rnodificacOes referidas no inciso II do aTt0 desta 
lei, ou estas a sejarn parcialrnente, de forma a irnpedir a integralizaca9/dos récursos 
estirnados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários, rnediante decretos, 
na hipôtese de previsao de despesa na Lei de Orcamento Anual. 

N 
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Art. 32. A Lei que conceder ou ampliar incentivo, isencao ou benefIcio de natureza 
tributária ou financeira somente entrará em vigor apôs anulacao de despesas em valor 
equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercIcio, respeitadas as 
disposicOes do art. 14 da Lei Complementar 101/2000. 

CAPITULO X 
DAS DlsposlcOEs GERAIS 

Art. 33. As propostas de emendas ao projeto de lei orcamentária, ou aos projetos de lei 
que o modifiquem, somente poderäo ser apreciadas se apresentadas corn a forma e o 
nIvel de detalhamento estabelecidos nesta Lei e a indicacao dos recursos compensatórios 
correspondentes. 

Art. 34. As emendas ao projeto de lei orcamentãria para 2010, ou aos projetos de lei que 
modifiquem a Lei de Orcamento Anual, em cumprimento ao disposto no §30,  e incisos do 
artigo 166 da Constituiçao Federal, devem atender as seguintes condicoes: 

I - Serem compatIveis corn os objetivos do Piano Plurianual para o quadrienio de 
2010/2013 e corn as diretrizes, disposicoes, prioridades e metas desta Lei; 

II - Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulacao de 
despesa, excluldas as que incidam sobre: 

a) dotacOes para pessoal e seus encargos; 

b) servico da dIvida; ou 

III - Sejarn relacionados: 

a) corn a correcao de erros e ornissOes; 

b) corn os dispositivos do texto do Projeto de Lei; 

c) corn os dernais dispositivos aplicáveis, previstos nesta lei; 

Art. 35. As emendas ao projeto de lei de orcarnento anual deverão considerar ainda a 
prioridade das dotacoes destinadas ao pagarnento de precatórios judiciais e outras 
despesas obrigatorias, assim entendidas aquelas corn legislacao ou norma especIfica; 
despesas financiadas corn recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida 
municipal de empréstimos internos e externos. 

Art. 36. Por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Planejarnento, o Poder Executivo deverá atender as solicitacOes encaminhadas pela 
Comissão de Financas, Orcarnento e Fiscalizacao Financeira da Câmara Municipal, 
relativas a informacoes quantitativas e quatitativas complerqentares, julgadas necessárias 
a análise da proposta orcamentária. 

Art. 37. Em consonãncia corn o que dispoe o §50  do art. 166 da Constituicao Federal, 
poderá o Prefeito enviar Mensagem a Cârnara Municipal para propor modificacOes aosj') 
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projetos de lei orcarnentária enquanto nao estiver conclulda a votacao da parte cuja 
alteracao é proposta. 

Art. 38. Se o projeto de lei orcarnentária não for aprovado ate 31 de dezembro de 2009, 
sua prograrnacao poderá ser executada, mediante a utilizacao mensal de urn valor básico 
correspondente a urn doze avos das dotacOes para despesas correntes de atividades, 
constantes da proposta orcarnentária. 

§1 0  - Excetuarn-se do disposto no "caput" deste artigo as despesas correntes nas areas 
de assistência social, previdência social, saUde e educacao, bern corno aquelas relativas 
A pessoal e seus encargos, ao servico da dIvida, arnortizacao, precatórios judiciais e 
despesas a conta de recursos vinculados, que serão executadas segundo suas 
necessidades especIficas e o efetivo ingresso de recursos. 

§20  - Não será interrornpido o processarnento de despesas corn obras ern andarnento. 

Art. 39. Respeitando o disposto no art. 22 da Lei Cornplernentar 101/2000, a concessão 
de vantagens e aurnentos de rernuneracao, a criacao de cargos e rnudancas de 
estruturas de carreiras e adrnissão de pessoal ficarn condicionadas a disponibilidade de 
dotacao orcarnentária suficiente para atender as projecoes e aos acréscirnos dela 
decorrentes. 

Parágrafo ünico: A efetivacao dos aurnentos destacados no CAPUT deste artigo 
dependerão de cálculo a ser realizado pela Secretaria de Planejarnento e Coordenacao. 

Art. 40. Para curnprirnento das deterrninacOes do §3 0  do artigo 16 da Lei Cornplernentar 
101/2000, são consideradas irrelevantes as despesas inferiores aos lirnites previstos nos 
incisos Jell do art. 24, da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993. 

Art. 41. 0 Poder Executivo deverá elaborar e publicar, ate trinta dias após a publicacao 
da lei orcarnentária de 2010, cronograrna anual de desernbolso mensal, observando, ern 
re!açao as despesas constantes desse cronograrna, a austeridade necessária a aplicacao 
das rnetas de resultado prirnário e nominal, ern conforrnidade corn o art. 8 0  da Lei 
Cornplernentar 101/2000. 

Parágrafo ünico: As rnetas birnestrais de realizacao de receitas serão divulgadas no 
rnesrno prazo do "caput" deste artigo e nos terrnos das deterrninacOes constantes do art. 
13 da Lei Cornplernentar 101/2000. 

Art. 42. Caso seja necessária a Iirnitacao de ernpenho das dotacOes orcamentárias e da 
rnovirnentacao financeira para atingir as rnetas de resultado prirnário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, a reducao far-se-a de forma 
proporcional ao rnontante dos recursos alocados para o atendirnento de "outras despesas 
correntes", "investirnentos" e "inversöes financeiras" do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, observada a prograrnacao prevista para utilizacao das respectivas d 1Øfes. 

§1 0. Não serão objeto de lirnitacão de empenho as despesas destbdas a pagaménto de 
servico da dIvida e dos precatórios judiciais e de obrigacOes constitLçioais e legais, e 4  
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ainda as destinadas ao pagamento de horas extras a setores que prestem reievantes 
servicos püblicos, corno seguranca, limpeza urbana, saüde e fiscaiizacao. 

§20. Na hipôtese de ocorrência do disposto no "caput" deste artigo, o Poder Executivo 
comunicará a Câmara Municipal o montante que caberá a cada urn destes na iimitacao de 
ernpenho e na movirnentaçao financeira, acompanhado da respectiva memória de cálcuio, 
bern corno das prernissas e da justificativa do ato. 

§31. 0 Poder Executivo e o Poder Legislativo deverão divuigar os ajustes processados, 
discriminado por Orgao. 

§41. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposicao se fará 
obedecendo ao disposto no art. 9 0 , §1 0 , da Lei Cornpiementar 101/2000. 

Art. 43. Os métodos e processos de controle de custos serão praticados em todos os 
órgaos da Administracao Municipal, de acordo corn as disciplinas legais vigentes. 

Parágrafo ónico: Na proposta Orcamentaria para 2010, as categorias de programacao 
através das quais serão executadas as despesas referentes aos projetos e as atividades-
fim, deveräo estar estruturadas de forma a permitir a efetiva contabiiizacao dos custos das 
acOes do Piano Plurianuai cuja execucao ocorrer naqueie exercIcio. 

Art. 44. A Lei Orcamentária para o ExercIcio de 2010 conterá dispositivo corn autorizacao 
para reaiizacao de operacOes de crédito nas forrnas previstas em lei, estando, peia 
presente, desde já autorizada sua inciusão e imediata contratacao peio Poder Executivo. 

Art. 45. Ern razäo de eventuais descontinuidades de poiltica econôrnica, o Poder 
Executivo poderá enviar mensagern ao Legisiativo Municipal, reavaiiando os parãmetros 
reiativos as metas fiscais ate o prazo de que tratam o §5 1 , do art. 165 da Constituiçao 
Federal. 

Art. 46. 0 projeto de lei de orcarnento anuai deverá conter a reiacao dos débitos 
constantes de precatórios judicials, regularmente apresentados ate 30 de junho de 2009 
para pagarnento no exercIcio de 2010, conforme determinacOes do §1 0 , do art. 100 da 
Constituicao Federal, discrirninados por órgao da adrninistracao direta e indireta, e por 
grupos de natureza da despesa, conforme detaiharnento constante do art. 6 0  desta lei. 

Art. 47. Caso o sornatôrio total dos débitos judiciais a serern pagos, por precatório, pela 
administracao direta e indireta, no exercIcio de 2010, seja superior a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), sua iiquidacao observará o disposto no art. 78 e parágrafos, do Ato 
das Disposicoes Constitucionais Transitôrias, corn a redacao dada peia Emenda 
Constitucional n° 30, de 13 de setembro de 2000, fixando-se para tanto o prazo de 10 
anos. 

§1 0. A inciusão de recursos na lei orcamentária de 2010, para pagarnento de precatórios, 
face as disposicOes do art. 78 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitôrias, 
poderé ser efetuada segundo os seguintes critérios: 
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I - nos precatôrios não-alimentIcios, os créditos individualizados, cujo valor for superior a 
trinta salários minimos, poderão ser objeto de parcelamento em ate dez parcelas iguais, 
anuais e sucessivas, estabelecendo-se que o valor de cada parcela nao poderá ser 
inferior a esse valor, excetuando-se o resIduo, se houver; 

II - Os precatôrios originârios de desapropriaçao de imôvel residencial do credor, desde 
que comprovadamente ünico a época da imissão na posse, cujos valores ultrapassem o 
limite disposto no inciso I, serão divididos em duas parcelas iguais, anuals, e sucessivas; 

III - eventual parcela a ser paga em 2010, decorrente do valor parcelado dos precatórios 
nos exercIcios anteriores; 

IV - corn base na autorizacao contida nos artigos lO  e 30,  inciso I, da Lei Federal n° 
10.819, de 16 de dezembro de 2003, inclusive para amortizacao ou quitacao de 
pagamentos de parcelas, iguais e sucessivas; e 

V - decorrentes de imposicoes oriundas de decisöes judicials. 

§20 . A atualizacao dos precatórios, determinada no §1 0 , do artigo 100 da Constituicao 
Federal e das parcelas resultantes da aplicacao do art. 78 do Ato das DisposicOes 
Constitucionais Transitórias, observará no exercIcio de 2010, inclusive em relacao as 
causas trabalhistas, a variacao do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - 
Especial (IPCA-E), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica - IBGE, 
ou outro Indice determinado judicialmente. 

Art. 48. A lei orcamentária destinará dotacao especIfica para pagamentos dos débitos 
consignados em precatórios judiciais de pequeno valor, na forma preconizada pela 
Emenda Constitucional n° 37, de 12 de junho de 2002. 

Art. 49. Na hipótese de ocorrência de fator ou fatores supervenientes que resultem na 
consolidacao do montante final dos precatórios judiciais da administracao direta e indireta, 
para pagamento no exercIcio de 2010, em valor inferior ao referido no art. 46, poderá o 
Municipio liquidã-!os em uma Unica parcela, caso a Lei Orcamentaria assim o autorize. 

Art. 50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

GABINETE DO PREFEITO, 16 DE JULHO DE 2009. 

JOSÉ LUIZ ANCHITE 
/ Prefeito Municipal 

Mensagem no 0251GP/2009 
Projeto de lei n° 037/2009 
Autor: Executivo Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRA1 
LEI DE DIRETRIZES ORçAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
ExercIcio de 2010 

COMPOSIçAO: 

- DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS 

- DEMONSTRATIVO II - AVALIZAcAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
DO EXERCICIO ANTERIOR 

- DEMONSTRATIVO III - METAS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS 
TRÉS EXERCICIOS ANTERIORES 

- DEMONSTRATIVO IV - EVOLUçAO DO PATRIMONIO LIQUIDO 

- DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAçAO  DOS RECURSOS OBTIDOS COM 
A ALIENAcA0 DE ATIVOS 

- DEMONSTRATIVO VI - AvALIAcA0 DA SITUAcAO FINANCEIRA E ATUARIAL 
DO RPPS 

- PAGAMENTO DA DIVIDA FUN DADA INTERNA EM CONTRATOS 

- DEMONSTRATIVO VI- PR0JEcA0 ATUARIAL DO RPPS 

- DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E c0MPENsAcAO DA RENUNCIA DE 
RECEITA 

- DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS 
OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO 

- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 

- DESDOBRAMENTO DAS Acc3ES DA LEI DE DIRETRIZS 0RcAMENTARIAS 

	

POR AREA (ART. 20  DA LDO) 	 \ / 	t,- 
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ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS 

EXERCfCIO 2010 

LRF, art. 4°, §1° 	 R$ milhares 
2010  2011  2012 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
ESPECIFICAcA0 Corrente Constante Corrente Constante Corrente Constante 

(a) (b) (c) 

Receita Total 94.000 89.524 99.170 94.201 105.120 99.554 

Receitas No Financeiras (I) 93.000 87.908 98.115 92.585 104.002 97.938 

Despesa Total 94.000 89.524 99.170 94.201 105.120 99.554 

Despesas No-Financeiras (II) 90.556 86.080 95.570 90.601 101.340 95.774 

Resultado Primário (I - II) 2.444 1.828 2.545 1.984 2.662 2.164 

Resultado Nominal *1 (2,500) (2.381) (500) (475) (1.000) (947) 

DIvida Püblica Consolidada 28.500 27.143 28.000 26.597 27.500 26.044 

DIvida Consolidada Liguida 16.400 15.619 15.900 15.103 14.900 14.111 
*' valores negativos indicam rea1izaco positiva, uma vez que representam a reducão do montante da dIvida. 
Obs.: Valores entre parênteses representam valores negativos 

Cálculo do Valor Constante 

EsPEcIFIcAcA0 2010 base cálculo 	2011 base cálculo 	2012 	base cãlculo 
taxa de inflaco prevista: 5 5,5 6 
valor corrente apurado: 94.000 1,050 	99,170 1,053 	105.120 	1,056 
receitas no-financeiras 

Valor Constante: 89.524 94.201 99.554 
Nota: 

- A metodologia de cálculo do valor constante é a seguinte: 

- Para o exercIcio a que se refere a LDO.' 

fndice para deflaco - { 1+(taxa de inflaco utilizada como base de cãlculo do valor corrente/l 00)) Ex: { 1+(6,0/100))  = 1,06 

Por fim, o cálculo do valor constante é: Valor corrente/Indice de Deflaço. Ex: 125.500/1,06 = 118.396. 

- Para o exercIcio seuinte e demais.' 

{ 1 +(taxa de inflaço do ano de referéncia da LDO/ 100)) x { 1 +(taxa de inflacâo do ano seguinte de referêncial 100)) - { 1 +(6,0/ 100)) x { 1 
+(6,5/100)1 = 1,06x1,065 = 1,1289 - Valor constante: 137.200/1,1289=121.534 
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ANEXO DE METAS FISCAIS 

DEMONSTRATIVO II- AVALLAçAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO 
ANTERIOR 

EXERC!CIO 2010 

LRF, art. 40,  §2°, inciso J 
	

R$ milhares 

EspEcIFIcAcAo 
Metas Previstas em 

2008 
Realizacäo em 

2008 
 Variacâo 

Valor % 

(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100 

Receita Total 71.409 89.648 18.239 25,54 

Receitas No Financeiras (I) 70.994 85.278 14.284 20,12 

Despesa Total 71.409 84.229 12.820 17,95 

Despesas No-Financeiras (II) 69.697 83.236 13.539 19,43 

Resultado Primário (I - II) 1.297 2.042 745 57,44 

Resultado Nominal (1.700) 3.446 5.146 (302. 7/) 

Divida Püblica Consolidada 27.500 30.200 2.700 9,82 

DIvida Consolidada LIguida 17.300 21.746 4.446 25,70 

Nota 

- A diferenca encontrada entre os valores referentes a previsao e efetiva realizaçao da Divida POblica 
Consolidada e DIvida Consolidada Liquida neste anexo se deve a realizacao de alteraçäo do sistema de 
contabilidade municipal, que suprimiu muitas omissOes contábeis constantes do antigo sistema. (fato que 
inclusive motivou sua alteracao). 
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ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS 

NOS TRÉS EXERCICIOS ANTERIORES 
EXERCfCIO 2010 

LRF, art, 4°, §2°, inciso II 	 R$ milhares 

ESPECIFICAcAO 
VA ORES A PREOS CORRENTES  

2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

ReceitaTotal 75.184 89.648 19,24 91.967 2,59 94.000 2,21 99.170 5,50 105.120 6,00 
ReceitasNoFinanceiras(1) 74.776 85.278 14,04 91.063 6,78 93.000 2,13 98.115 5,50 104.002 6,00 
Despesa Total 69.665 84.229 20,91 91.967 9,19 94.000 2,21 99.170 5,50 105.120 6,00 
DespesasNão-Financeiras(IT) 68.538 83.236 21,45 89.707 7,77 90.556 0,95 95.570 5,54 101.340 6,04 
Resultado Primãrio (I - TI) 6.238 2.042 (67,27) 1.356 (33,59) 2.444 80,24 2.545 4,13 2.662 4,59 
Resultado Nominal *1 (5,402) 3.446 (163,79) (2.846) (182,591 (2.500) ('/2,16) (500) (30,00) (1.000) 100,00 
Divida Püblica Consolidada 30.200 30.200 0,00 29.500 12,32) 28.500 (339) 28.000 (/, 75) 27.500 (1, "9) 

DIvidaConsolidadaLiguida 21,746 21.746 0,00 18.900 (13,09 16.400 (13,23) 1 	15.900 (3,05) 14.900 (6,29i 

EsPEcIFIcAçA0 
VALORESA PREOS CONS TANTES  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

Receita Total 70.595 84.177 19,24 86.354 2,59 89.524 3,67 94.201 5,22 99.554 5,68 
ReceitasNoFinanceiras(1) 70.212 80.073 14,04 85.505 6,78 87.908 2,81 92.585 5,32 97.938 5,78 
Despesa Total 65.413 79.088 20,91 86.354 9,19 89.524 3,67 94.201 5,22 99.554 5,68 
DespesasNäo-Financeiras(II) 64.355 78.156 21,45 84.232 7,77 86.080 2,19 90.601 5,25 95.774 5,71 
Resultado Primário (I - II) 5.857 1.917 ('6.2) 1.273 (33.591 1.828 43,57 1.984 8,53 2.164 9,07 
Resultado Nominal *1 (072) 3236 (163.79) (2072) (12 	9) (2.381) (10.90) (47( fYI (I (947) 9940 
DIvidaPáblicaConsolidada 28.357 28357 0,00 27.700 (2.32) 27.143 0.0h 26597 (2,0/) 26044 (2.08) 

DividaConsolidadaLIguida 20.419 20419 0,00 17.746 (13.09) 15.619 (11.99) 15103 (3,30) 14111 (6.57) 
*' valores negativos indicam superávit. 

PRAA NILO PEANHA N° 07- CENTRO - CEP.: 27123-020 - TEL: (24) 2443-9650 FAX: (24) 2443-9673 



Jt 	
Estado do Rio de Janeiro 
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 

- 	GABINETE DO PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 
LEI DE DIRETRIZES 0RcAMENTARIAs 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO IV - EvoLucAo DO PATRIMONIO LIQUIDO 

EXERCICIO 2010 

R$ 
LRF, art. 4°, §20, inciso HI 	 milhares 

PATRIMONJO L1QUIDO 2008 	% 2007 	% 2006 	% 

Patrimônio/Capital 81.695 12,44 72.657 16,67 62.273 	243,48 

Reservas - - - 

Resultado Acumulado - - - 

TOTAL 81.695 12,44 72.657 16,67 62.273 1 	243,48 

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAL 

R$ 
milhares 

PATRIMONIO LiQUIDO 2008 	% 2007 	% 2006 	% 

Patrimônio/Capital 29.246 24,57 23.477 23,69 18.980 	- 

Reservas - - - 

Resultado Acumulado - - - 

TOTAL 29.246 1 	24,57 23.477 23,69 18.980 - 

ire 
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ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAcAO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAcAO DE 

ATIVOS 
EXERCICIO 2010 

LRF, art. 40, §2°, inciso III 

RECEITAS REALIZADAS 
2008 
(a) 

2007 	2006 
(d)  

RECEITAS DE CAPITAL 
AUENAcA0 DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 

Alienacäo de Bens MOveis 0,00 0,00 0,00 

AlienacAo de Bens ImOveis 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS LIQUIDADAS 
2008 2007 	2006 
(b) (e)  

APLICAcA0 DOS RECURSOS DA ALIENAçA0 DE ATIVOS 
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

Investimentos 0,00 0,00 0,00 
InversOes Financeiras - - - 
Amortizaco da DIvida 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA 0,00 01 00 0,00 
Regime PrOprio dos Servidores Püblicos  

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

(c) = (a-b)+(f) (f) = (d-e)+(g) (g) 

01 00 01 00 0,00 SALDO FINANCEIRO 

Nota: Nào houve qualquer alienacào de ativos no perlodo. 
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ANEXO DE METAS FISCAIS 
PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS 

EXERC!CIO 2010 
R$ milhares 

Especificaco 2008 
AmortizacOes 

2009 
 AmortizacOes 

2010 

 AmortizacOes 
2011 

 AmortizacOes 
2012 

 AmortizacOes 

INSS 993 - 1.680 69,18 1.764 5,00 1.860 5,44 1.980 6,45 

LIGHT 0 - 1.080 100,00 1.080 0,00 1.080 0,00 1.080 0,00 

FPMBP 0 - 540 100,00 600 11,11 660 10,00 720 9,09 

Ag. Nac.de Aguas 0 - 0 100,00 0 - 0 - 0 - 

TOTAL 	 993 	- 	3.300 	232,33 	3.444 	4,36 	3.600 	4,53 	3.780 	5,00 
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CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 

---,- 	 GABINETE DO PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAi 
LEI DE DIRETRIZES 0RcAMENTARIAs 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO VI- AVALIAcAO DA sITuAçAo FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS 

EXERCICIO 2010 

LRF, art. 4°, §2°, inciso IV, alfnea a 	 R$ em reais 

RECEITAS PREVIDENCIARIAS 2006 2007 2008 

RECEITAS CORRENTES 4.102.275,10 4.348.464,09 5.486.170,42 
Receita de ContribuicOes 1.906.654,66 2.032.978,28 2.436.709,39 

Pesssoal Civil 1.906.654,66 2.032.978,28 2.436.709,39 
Pesssoal Militar 0,00 0,00 0,00 
Outras ContribuicOes Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 
Compensaco Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 

Receita Patrimonial 2.195.620,44 2.315.485,81 3.049.461,03 
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 

RECEITAS DE CAPITAL 0100 0100 0,00 
Alienaco de Bens 0,00 0,00 0,00 
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 

REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS 2.697.417,92 1.976.879,82 2.461.376,49 

Contribuiço Patronal do ExercIcio 2.697.417,92 1.976.879,82 2.438.733,34 
Pessoal Civil 2.697.417,92 1.976.879,82 2.438.733,34 
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 

ContribuiçAo Patronal de Exercicios Anteriores 01 00 0100 22.643,15 
Pessoal Civil 0,00 0,00 22.643,15 
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 

REPASSES PREy. PARA COBERTURA DE DEFCIT 0100 0,00 0,00 
TOTAL DAS RECEJTAS PREVIDENCIARIAS (1) 6.799.693,02 6.325.343,91 7.947.546,91 

DESPESAS PREVIDENCIAPJAS 2006 2007 2008 

ADMINIsrRAcAo GERAL 197.703,58 29.837,39 30.135,43 
Despesas Correntes 197.703,58 29.837,39 29.912,10 
Despesas de Capital 0,00 0,00 223,33 

PREVIDENCIA SOCIAL 1.245.058,41 1.799.274,12 2.159.655,64 
Pessoal Civil 1.245.058,41 1.799.274,12 2.159.655,64 
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 
Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 

Compensacäo Previd. de aposent. RPPS e RGPS 0,00 0,00 0,00 
Compensaco Previd. de pensOes RPPS e RGPS 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II) 1.442.761,99 1.829.111,51 2.189.791,07 
RESULTADO PREVIDENCIARIO (I - II) 5.356.931;03 4.496.232,40 5.757.755,84 
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS 13.689.312,1 18.185.544,55 23.943.300,39 
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CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRA! 
LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTARIAs 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO VI- PR0JEcA0 ATUARIAL DO RPPS 

EXERCfCIO 2010 

LRF, art. 40 , §20 , inciso IV, ailnea a em reals (R$) 
Ano Receitas Despesas Saldo Financeiro Saldo Acumulado 

2007 6.282.506.09 3572.868.81 2.719636,28 28.690.313.93 

2008 6.527.376,11 3.752.149,18 2.775,226.94 31 .465.540,86 

2009 6.876.393,83 4267.11 5,42 2.609.278,41 34074.81 9,27 

2010 7.260.457,46 4.888383,41 2.371.674.06 36.446,493.33 

2011 7.626,411.40 5.647.630,19 1 .978.781.21 38.425.274,54 

2012 7.918.089,27 6.284.301,95 1.633,787,32 40.059 .061,86 

2013 8.054.841,61 6.544.092,70 1.510.748,90 41.569.810,76 

2014 8.288.229,50 7.237.507.05 1.048.722,45 42.618.533,21 

2015 8.536.508,15 8.250.847,03 285.661,12 42.904.194,32 

2016 8.822.202,22 9.351.426.71 -529.224,49 42.374.969,84 

2017 8.841.721,12 9.889.008,1 -1.047.287,03 41.327.682,81 

2018 8.804 .987,54 10.311 .825,79 -1.506.838,25 39.820.844,56 

2019 8.91 3.632,09 11.457.876,69 .2.544.244.60 37.276.589,96 

2020 8.766.056,88 11,972.818,42 -3.206.761,54 34.069.838.42 

2021 8,609.867,76 12.548.788,37 -3.938.920,61 30.130 .91 7.81 

2022 8.335.694,95 12.888,108.98 -4.552.414,02 25.578.503,78 

2023 7.892.991,89 13.179.061,13 -5.1 96 .069,26  20.382.434.53 

2024 7.562.725,76 13.273.637.87 -5.710.912,11 14.671 .522,42 

2025 7.096.749,57 13.340.920,56 .6.244.170,98 8.427.351,44 

2026 6.585.356,89 13.294.938,93 -6.709.582,04 1.717.769.39 

2027 6.026.040,88 13.203.354,75 -7.177.313,87 -5.458.544.48 

2028 5.751 .129,75 13.100.869,00 -7.349.739,25 -12.809.283,73 

2029 5.556.530,08 1 2.930.278.6B -7.433.748,58 -20.243.032.31 

2030 5.354.086.98 12.924.251,98 -7.570.164,99 -27.813,197,31 

2031 5.152.902,29 12.705.341,42 -7.552.439,13 -35.365636,43 

2032 4.938,167,69 12.61716 7,69 -7.678.999,99 -43.044.636.43 

2033 4.727.671,22 12.371.257.52 -7.643.586,30 -50.688.222,72 

2034 4.507.924,97 12.140423,73 -7.632.498,76 -58.320.721,48 

2035 4.282.338.16 11.780.582.37 -7.498.254,21 -65.818.975,70 

2036 4.060.204,25 11.347.442.12 -7.287.237.87 -73.106.213,56 

2037 3.835.749,76 10,877.41 6.40 -7.041.666.64 -80.147.880,21 

2038 3.608.881.29 10.432.893.78 -6.824.112.49 -86.971.992,70 

2039 3.383.829.36 9.964.644,36 -6.580.815,00 -93.552.807,69 

2040 3.159.483,80 9.488165,83 -6.329.282,03 -93.882.089,73 

2041 2.938.171,23 8.972.465,20 -6.034.293,96 -105.916.383,89 

2042 2.722.593,23 8.458.477,32 -5.735.884,09 -111.652.267,77 

2043 	2.512.040,88 	 7.911.833.66 	-5.399.792,79.%-l'221 -17.052.060,56/ 	
\ 

2044 	2.306.270,25 	 7.394.982,13 	-5.088.711.88 	40.77244 

2045 	2.102.541,18 	 6.903.634,74 	-4.801.093,58 	 6.941 .8600 	 IL,-Th 
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GABINETE DO PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRA! 
LEI DE DIRETRIZES 0RcAMENTARIAs 

ANEW DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO VII- ESTIMATIVA E c0MPENsAcAO DA RENUNCIA DE RECEITA 

EXERCICIO 2010 

LRF, art. 4°, §2°, inciso V 	 R$ milhares 

SETORES I PROGRAMAS / 
RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA  

BENEFICJARIO 	 Tributo / Contribuiço 	2010 	2011 	2012 	
cOMPENsAcAO 

TOTAL 0 	0    0 	 - 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 
LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTARIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO VIII- MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER 

CONTINUADO 
EXERC!CIO 2010 

em 
milhares 

LRF, art. 4°, §2°, inciso V 
	

(R$) 
Valor Previsto para 

EVENTO 

Aumento Permanente da Receita 2.000 

(- ) Transferéncias Constitucionais 0 

(- ) Transferéncias ao FUNDEB 800 

Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (1) 1.200 
Reducao Permanente da Despesa (II) 500 
Margem Bruta (III) = (I + II) 1.700 
Saldo Utilizado (IV) 1.300 

Impacto das Novas DOCC 1.300 

Margem LIguida de ExpansAo de DOCC (III - IV) 400 
FONTE: SMF 

Nota: 
- Os valores apresentados referente a redução permanente das despesas se refere a reduçao das 

despesas do municipio corn a sistema de abastecimento de agua do municIpio, que esta sendo concedido a 
CEDAE de maneira paulatina eque ate a data da elboração da LDO nao se conclulu. 

- 0 aumento permanente da receita se refere a instalaçao de indUstrias de alimentos no municipio, que 
aumentará a arrecadaçao, bern coma a abertura de empresas prestadoras de serviços que incrementaräo a 
arrecadacão do ISSQN municipal. 

Ni 

N 
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DEMONSTRATIVO DO RESU LTADO NOMINAL 
NOS TRÉS EXERCICIOS ANTERIORES 

EXERCICIO 2010 

R$ milhares 

EsPEcIFIcAçAo 
VALORES A PRECOS CORRENTES  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(c) (d) (e) (f) (g) (g) 

DiVIDA CONSOLIDADA (I) 28.500 30.200 29.500 28.500 28.000 27.500 
DEDUcOES (II) 10.200 8.454 10.600 12.100 12.100 12.600 

Ativo Disponivel 10.200 7.120 10.000 11.000 11.000 11.500 
HaveresFinanceiros 800 1.800 1.000 1.500 1.500 1.500 

(- ) 
Restos a Pagar Processados 800 466 400 400 400 400 

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - 11) 18.300 21.746 18.900 16.400 15.900 14.900 
RECEITA DE PR! VATIZAcOES (IV) 0 0 0 0 0 0 
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0 0 0 0 0 0 
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III+IV-V) 18.300 21.746 18.900 16.400 15.900 14.900 

RESULTADO NOMINAL 	
(d-c) I (e-d) I (f-e) 	(g- 	(g-f) 	(g-f) 

(5.402) 	3.446 	(2.846) 	(2500) 	(500) 	I 	(1.000) 

Nota: a diferenca encontrada no exercIcio de 2008 se refere a contrato de parcelamento de dIvida reconhecida junto ao Fundo de 
Previdéncia do MunicIpio e ANA - Agéncia Nacional de Aguas que integraram este quadro a partir do encerramento daquele 
exercfcio. 
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'. 	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRA! 
LET DE DIRETRIZES 0RcAMENTARIAs 

METAS DOS PROGRAMAS 
DESDOBRAMENTO DAS AçOES DA LEI DE DIRETRIZES ORcAMENTARIAs POR AREA 

(ART. 2° DA LDO) 
EXERCICTO 2010 

(R$) milhares 
Estimativa do exercIcio 

de 2010 
Estimativa do exercicio 

de 2011 
Estimativa do exercicio de  

2012 

AREA Valor Total (%) Total Valor Total (%) Total Valor Total (%) Total 

01 	- Legislativa 4.317,02 4,59 4.554,46 4,59 4.827,73 4,59 

04 - Administraçao 25.214,81 26,82 26.601,62 26,82 28.197,72 26,82 

06 - Segurança Püblica 32,44 0,03 34,22 0,03 36,27 0,03 

08 - Assisténcia Social 3.025,28 3,22 3.191,67 3,22 3.383,17 3,22 

09 - Previdéncia Social 3.516,44 3,74 3.709,84 3,74 3.932,43 3,74 

10 - Saüde 18.789,68 19,99 19.823,11 19,99 21.012,50 19,99 

11 	- Trabalho 1.069,97 1,14 1.128,82 1,14 1.196,55 1,14 

12 - Educacao 17.550,87 18,67 18.516,16 18,67 19.627,13 18,67 

13 - Cultura 704,65 0,75 743,40 0,75 788,01 0,75 

14 - Direitos da Cidadania 168,74 0,18 178,02 0,18 188,70 0,18 

15 - Urbanismo 943,04 1,00 994,91 1,00 1.054,60 1,00 

16 - Habitação 118,01 0,13 124,50 0,13 131,97 0,13 

17 - Saneamento 3.815,04 4,06 4.024,87 4,06 4.266,36 4,06 

18 - GestãoAmbiental 585,22 0,62 617,41 0,62 654,45 0,62 

19 - Ciência e Tecnologia 74,71 0,08 78,82 0,08 83,54 0,08 

20 - Agricultura 325,62 0,35 343,53 0,35 364,14 0,35 

23 - Comércio e Serviços 56,55 0,06 59,66 0,06 63,24 0,06 

26 - Transporte 449,39 0,48 474,11 0,48 502,55 0,48 

27 - Desporto e Lazer 481,99 0,51 508,50 0,51 539,01 0,51 

28 - Encargos Especiais 3.710,37 3,95 3.914,44 3,95 4.149,30 3,95 

09 - Previdencia Social 9.050,19 9,63 9.547,95 9,63 10.120,82 9,63 

TOTAL GERAL 	1 94.000 	 1 99.170\ 	 10520 
Nota - Os valores apresentados no quadro acirna, referentes as despesas orcamenias corn a tuncao legislativa nao representam 
necessariarnente o valor total do orcamento do Legislativo Municipal, urna vez que neste ult(mo tarn bern são alocados recursos referentes a 
outras funçoes discriminadas no quadro, corno por exemplo a Previdên cia Social, que engla as despesas do referido Orgão corn as suas 
respectivas demandas. 
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GABINETE DO PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI 
LEI DE DIRETRIZES 0RcAMENTARIAs 

ANEXO DE RISCOS FISCAIS 
ExercIcio de 2010 

(Art. 4 0 , § 30 , da LC n° 101/2000) 

Avaliacao de Riscos Fiscais 

A Lei Complementar n° 101 de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal 
estabelece que a Lei de Diretrizes Orçarnentárias conterá o Anexo de Riscos 
Fiscais, compreendendo as passivos contingentes e outros riscos fiscais 
capazes de afetar as contas püblicas. 

Dentre Os principais passivos contingentes que possam afetar as 
contas pUblicas do municIpio, estão Os precatôrios judiciais. Entretanto, nao 
existe a possibilidade de serem fixados valores correspondentes a estes 
passivos, tendo em vista que o valor atribuido a causa nao é urn dado 
definitivo para se estabelecer o impacto fiscal relativo a esses valores, ainda 
porque, nao se sabe, quando do ajuizamento da açao, quais as valores 
efetivarnente envolvidos na demanda, sendo o valor atribuldo a causa 
merarnente simbólico, apenas para efeito de recolhirnento de custas, sendo a 
valor liquidado normalmente muito diferente do valor da causa. 

Atente-se, ainda, que mesmo naquelas açöes em que o MunicIpio, 
sendo condenado, venha a ter que honrar a causa, os pagamentos não 
serão tempestivos, posto que haverá a emissão de precatôrios, que de 
acordo corn o artigo 100 da Constituiçao Federal, sornente serão objeto de 
dotaçOes orçamentárias aqueles recebidos ate 10  de juiho do exercIcio no 
qual se elabora a proposta dos orçamentos, podendo o respectivo 
pagamento ocorrer ate o final do exercIcio seguinte. 

Outrossim, a artigo 78, acrescido ao Ato das Disposiçoes 
Constitucionais Transitôrias - ADCT, através da Emenda Constitucional n.° 
30, de 13 de setembro de 2000, admite a liquidaçao em prestaçoes anuais, 
iguais e sucessivas, no prazo maxima de dez anos, dos precatórios 
pendentes e as que decorram de açoes iniciais ajuizadas ate 31 de 
dezernbro de 1999, ressalvados os créditos definidos em lei de pequeno 
valor, os de natureza alimentIcia, Os de que trata a artigo 33 do ,DCTe suas 
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complementaçoes, assim como aqueles que já tiveram as seus respectivos 
recursos liberados ou depositados em juIzo. 

Este dispositivo atenua Os riscos fiscais, uma vez que, na hipôtese de 
urna condenaçao que implique no pagamento de urna alta quantia, os seus 
efeitos podem ser diluldos em dez exercIcios, a partir do seguinte àquele do 
recebimento do precatOrio. 

For firn, de se ressaltar, que no orçamento do municIpio, são consignadas 
dotaçoes especIficas para o pagamento de precatórios, além da previsão de 
urna reserva de contingência, constituindo, deste modo, urn montante capaz 
de atender ocorrências que possarn causar irnpacto na situação das contas 
fiscais da Administraçao Piblica Municipal. 
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