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LEI N° 270/2000, de 26 DE MAIO DE 2000.

Disp6e  sobre  as  Diretrizes  Orcamentarias  para  o  exercicio
financeiro de 2001 e da outras provid6ncias.

A    PREFEITA    DO    MUNIcf PIO    DE    CONCEIGAO    DO    JACuf pE,     ESTADO    DA
BAHIA,     no    uso    das    suas    atribuiG6es    legais,     em    cumprimento    as
disposiG6es  constitucionais  vigentes.

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E
EU SANCI0NO A SEGUINTE LEI:

CAPITUL0 I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art.1.°   -Ficam   estabelecidas,   para   elaboraGao   dos   orGamentos
do    Municipio    relativos     ao    exercicio    de    2001,     as     diretrizes
gerais  constantes  desta  lei.

Art.  2.°    -    Nao    poderao    ser    fixadas    despesas    sem    que    sejam
definidas  as   fontes  de  recursos.

Art.3.°   -   0   Projeto   de   Lei   OrGamentaria,    estimara   as   receitas
e   fixara   as   despesas   a  preGos   constantes   de   agosto  de   2000.

Art.4.°  -Na   estimativa   das   receitas   s6   serao   considerados   os
efeitos    das    modificaG6es    decorrentes    da    revisao    na    legislaGao
tributaria,      aprovada     pela     Camara     Municipal     ate     a     data     de
apresentaGao,     pelo     Poder    Executivo,     da    proposta    orGamentaria
para   o   exercicio  de   2001.

Art.     5.°      -      Na      f ixaGao      das      despesas       serao      observados
prioritariamente,   gastos   com  pessoal   e   encargos   sociais,    serviGo
da  divida  e  contrapartida  de  financiamento.

-     A     manutengao     do     nivel     das     atividades     tera
prior::t;de6.°sobre  as  aG6es  que  vlsem  a  sua  expansa€pr
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Art.7.°   -os   projetos   e   atividades   de   prestaGao   de   serviGos
basicos,     em    execuGao,     inclusive    os    vinculados    as    prioridades
estabelecidas  nesta  Lei,   prevalecerao  sobre  novos  projetos.

.Art.    8.0     -      Serao     reduzidas,      na     medida     do     estritamente
necessario,     as     dotac:6es     destinadas     a     aquisiGao     de     material
permanente     e     equipamentos     para     as     Unidades     integrantes     da
Administrac:ao   Ptiblica  Municipal.

Paragrafo  bnico   -   o   disposto   neste    artigo   nao    se    aplica    as
despesas      relacionadas      com      as      atividades      f inalisticas      da
administraGao      ptiblica      municipal,       bern      como      as      diretamente
vinculadas   com  as   prioridades   estabelecidas   no  Anexo  dnico  desta
Lei   e   expressamente   especificadas   na  Lei   Ore:amentaria.

Art.   9.°     -     Os     orGamentos     fiscal     e     da     seguridade     social
observarao   no   seu   conjunto,   o   estabelecimento   na   Lei   Organica   do
Municipio .

CAPITUL0 11

DAS DIRETRIZES DO ORCAMENT0 FISCAL

Art.  10   -   0   OrGamento    Fiscal   abrangera   todas    as    receitas    e
despesas  dos  poderes   do  Municipio.

Paragrafo  bnico    -    0    Poder    Legislativo    figurara    no    Ore:amento
Fiscal    com    recursos    globais    de    transferencias    constitucionais
detalhando   suas.  programaG6es,   com  base  nas   diretrizes   desta  Lei.

Art.   11    -    As    despesas    com    o    serviGo    da    divida    municipal,
deverao       considerar       apenas       as       operaG6es       contratadas       ou
autorizadas    ate    a    data    do    encaminhamento    da    proposta    da    Lei
OrGamentaria  Anual   a  Camara  Municipal.

Art.  12    -    As    despesas    com    pessoal    e    encargos    sociais    nao
poderao   ter   aumento   real   em'  relaGao   a   folha   de   pessoal,   a   preGos
de    agosto    de    2000,     incluindo-se    as    parcelas    do    13°     salario
proporcional    e    remuneraG6es    de    gozo    do    ferias,    ressalvadas    os
casos   de:

ii,,i--,|I-concessao  de   vantagens   ou   aumento  de   remuneraGao;
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11   -     criac:ao     de     cargos     ou     alteraG6es     de     estrutura     de
carreira;

.    Ill-admissao   de   pessoal,    nos   termos   da   Lei,   pelos   6rgaos   e
entidades   da  AdministraGao  Municipal.

Art.13   -   0  montante   das   despesas   dos   orGamentos   f iscal   e   da
seguridade    social    nao    devera    ser    superior    ao    das     receitas,
excluidos    a    amortizaGao    e    refinanciamento    da    divida    pdblica
interna  e  externa  garantida  pelo  Tesouro  Municipal.

Art.14-As  despesas   com  custeio  administrativo  e  operacional,
exclusive    com   pessoal    e    encargos    sociais,    serao    estimadas    com
base    nos    preGos    vigentes    em    agosto    de    2000,     nao    podendo    ter
aumento      real      em      relaGao      aos      cr6ditos      correspondentes      no
exercicio   de    2001,    ressalvados   os    casos   de   comprovada    expansao
patrimonial,       incremento       fisico      de       serviGos      prestados       a
comunidade   ou  novas   atribuiG6es   assumidas   no   exercicio.

Art.15   -Os   recursos   ordinarios   do   Tesouro   Municipal   somente
poderao    ser    programados    para    atender    as    despesas    de    capital,
exclusive   amortizaGao   da   divida   por   operaG6es   de   cr6ditos,    ap6s
atendidas   as   despesas   com  pessoal   e   encargos   sociais,    serviGo   da
divida  e  outros  gastos  com  custeio  administrativo  e  operacional.

Ar.16-As   dotaG6es   a   conta   de   recursos   ordinarios   livres   do
Tesouro   Municipal   destinadas   as   despesas   de   capital    obedecerao
aos   dispositivos   legais   e   constitucionais,   ben   como   do   Piano   de
Governo .

Art.  17  -   Os   6rgaos    e   Entidades    com   atribuiG6es    relativas    a
sadde,     saneamento    basico,     previdencia     e     assistencia     social,
f igurarao      no      orGamento       fiscal       com      recursos       globais       de
transferencias    para    o    orGamento    da    Seguridade    Social,    no    qual
suas   programaG6es   serao   discriminadas.

Art.18   -   0   orGamento    fiscal    contera   dotaGao   global,    sob   a
denominaGao         "Reserva        de        Contingencia"         nao         dest inada
especificamente     a     6rgao,'     unidade     orGamentaria,      programa     ou
categoria   de   natureza   da   despesa,    que   sera   utilizada   como   fonte
compensat6ria      para      abertura      de      cr6ditos      suplementares      e
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Art.  19  -   A   proposta    orGamentaria   do    Poder   Legislativo    sera
elaborado    com    obediencia    aos    mesmos    criterios,     metodologia    e
diretrizes  estabelecidas  nesta  Lei.

CAPITULO Ill

DAS DIRETRIZES DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art.20-0   OrGamento   da   Seguridade   Social   abrangera   os   Orgaos
e   Entidades,    que   atuem   nas    areas    de    sadde,    saneamento   basico,
previdencia  e  assistencia  social.

Art.   21   -    As     receitas     do     orGamento     da     seguridade     social
compreenderao :

I     -     Transferencias      de      recursos      do     orGamento      fiscal,
inclusive     as     originarias     do     orGamento     da     Uniao,     do     Tesouro
Estadual,     do    Tesouro    Municipal,     de    Convenios     e    OperaG6es     de
Creditos;

11-Receitas   pr6prias   dos   6rgaos   que   integram  exclusivamente
o     orGamento     da      seguridade      social     e     as      contribui€6es     dos
funcionarios  descontadas  mensalmente  dos   salarios.

Art.  22    -    Na    fixaGao    das    despesas    com    pessoal    e    encargos
sociais,   serviGo  da   divida   e   outros   custeios   serao   observadas   as
limitaG6es   impostas  nesta  Lei.

Art.23-As  despesas   de   capital,   exceto  amortizaGao  de   dividas
por     operaGao     de     credito,      s6     poderao     ser     programadas     ap6s
deduzidas   os   gastos   com   pessoal   e   encargos   sociais,    serviGo   da
divida  e  despesas  de  custeio  adm.inistrativo  e  operacion
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CAPITUL0 IV

DA LEI ORCAMENTARIA

SECAO I

DA ESTRUTURA

Art.   24   -    A    estrutura     e     organizaGao     da     Lei     OrGamentaria
obedecerao     a     Legislac:ao     pertinente     em     vigor,      bern     como     ao
disposto  nesta  Lei.

Art.25-0   Poder   Legislativo   figurara   na   Lei   OrGamentaria   com
recursos    globais    de    transferencias    constitucionais,     devendo    o
detalhamento   de   sua   programaGao   obedecer   as   diretrizes   gerais   e
especificas   contidas  nesta  Lei.

Art.   26     -     Ap6s     aprovaGao     da     Lei     orGamentaria,      o     Poder
Executivo      publicara      o      OrGamento      Analitico,       detalhando      os
projetos    e    atividades    por    elemento    de    despesa    e    respectivos
desdobramentos .

Art.27-Na   ausencia   do   piano   plurianual,    serao   considerados
prioritarios,     para    a    elaboraGao    do    programa    de    trabalho    das
Secretarias       e       Departamentos,        os       proj etos       e       atividades
compativeis  com  as  diretrizes  constantes  desta  Lei.

SECAO 11

DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

Art.  28   -Aprovado   o   orGamento,    o   Poder   Executivo   publicara
programaGao   Trimestral   de   execuGao   ore:amentaria,   objetivando:

I     -     Disciplinar     a     oportunidade     da     execuGao     das     ac:6es,
considerando   a   prestaGao   de   serviGos   ptiblicos,    os    estagios   das
obras   e  outros   aspectos(rf
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11    -    Compatibilizar    o    comportamento    da    despesa    com    o    da
receita .

Paragrafo unico   -Estarao   sujeitos   a   programaGao   de   que   trata
este    artigo,     as    despesas    orGamentarias    de    qualquer    natureza,
exc.Iusive    as    relativas    a    cr6ditos    extraordinarios    ou    que    se
destinem   ao   atendimento   de   situaG6es   de   emergencia,    devidamente
caracteri zada .

Art.    29    -      0      controle      da      execuGao      do      orGamento      anual
compreendera :

I   -   Acompanhamento   peri6dico   da   execuGao    fisico-financeiro
dos  projetos   e  atividades  programadas;

11-IdentificaGao  dos   desvio,   suas   causas   e   efeitos   e   adoGao
de  medidas  corretivas  pelas  instancias  competente  quando  couber,.

Ill  -    AvaliaGao    das    aG6es    e    dos    instrumentos    objetivando
maximizar   a   eficacia   dos   recursos   na   soluGao   dos   problemas   e   no
aproveitamento  das  oportunidades,.

IV-A  publicaGao  bimestral   do   relat6rio   resumido   da   execuGao
orGamentaria,     contendo    informaG6es    relativa    ao    desenvolvimento
dos   projetos.

Art.   30   -    0    orGamento     sera     executado    por     intermedios     dos
cr6ditos   orGamentarios   e   adicionais   abertos   no   exercicio,    e   as
dotaG6es   orGamentarias   atribuidas   a   projetos   e   atividades   serao
movimentadas   na   forma  autorizada  na  Lei   anual.

SESSAo Ill

DA CLASSIFICACA0 DA DESPHSA

Art.3l-A  despesa   sera  `classificada  por  unidade   ore:amentaria,
segundo    programa     de     trabalho,     sua     natureza     econ6mica     e    por
objeto  de   gasto  agregado.
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Art.32-As   aG6es   integrantes   do   programa   de   trabalho   serao
agrupados      por      6rgaos      e      detalhadas      segundo      suas      funG6es,
programas,   subprogramas,   atividades   e  projetos.

CAPITUL0 V

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art.33-As   prioridades   e  metas   a   serem  observadas   na   fixac:ao
das   despesas   constam  do  Anexo  bnico  desta  Lei.

Art.   34   -     Caso     a     Lei     OrGamentaria     nao     seja     aprovada     e
sancionada   ate   31   de   dezembro   de   2000   a   programaGao   constante   do
respectivo    Projeto   de   Lei,    relativa   as   despesas   de   manutenGao,
pessoal   e   encargos   sociais   e   com   o   serviGo   da   divida   podera   ser
executada,    em   cada   mss,    ate   o   limite   de   1/12    (   urn  doze   avos   )    do
total  de  cada  dotaGao,   ate  que   seja  aprovada  e   sancionada.

Art.35  -Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de   sua  publicaGao,
revogadas   as   disposiG6es   em  contrario.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DECONCEICAODOJACuipE,em   26   de   maio   de   2000.

i,i-i----
TANIA MARLI RI IRO YOSHIDA

Prefeita  Municipal
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ANEXO

LEI-N°  270/2000

pRioRiDADEs   E   METAs   A   SEREM   OBSERVADAs    NA   ELABORAeAO    DO
OReAMENTO PARA 0 EXERcicio FiNANCEiRO DE 2Ooi .

FUNCAO;AeAO DO GOvERNO

1. LEGISLATIVA

11 -Melhorar as condig6es de funcionamento da Camara Municipal;

2. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

2.1-  lnstalar  adequadamente   os   setores  da   administragao,   reequipando-os,
inclusive   as    unidades   gestoras,    dando-Ihes    melhores    condig6es    de
trabalho e tornando-as mais eficientes;

2.2 -Construgao e ampliagao e reforma de pr6prios;

2.3 -Amortizagao da Divida Pdblica;

3. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.1   -  Promover  a   produgao,   comercializagao  e  distribuigao  de  seinentes  e
mudas;

3.2 -Preservar os recursos naturais, protegendo a produgao vegetal e animal;

3.3   -  Proteger  a  sadde  da   populagao  promovendo   inspegao  dos  produtos,
implantando  medidas  controladoras,  fiscalizando  unidades  de  abate  e
orientando  os  produtores  sobre  as  formas  adequadas  de   prevenir  e
controlar pragas e doeneas;

3.4 -Ampliagao e manutengao do matadouro Municipal;    ,
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3.5   -   Construgao   de   lnstalag6es   para   armazenamento,   beneficiamento   e
comercializagao de Produtos Agropecuario;

4. EDUCACAO E CULTURA

4.1   -  Preservar  o  patrim6nio  hist6rico,  documental,   artistico,  cultural,  fisico  e
ambiental;

4.2 - Difundir e apoiar a produgao e desenvolvimento das linguagens artisticas e
as    ag6es    s6cio-culturais    e    editoriais    do    Municipio,    incorporando    a
participagao  da  comunidade  e  as  autenticas  manifestag6es  culturais  de
todos  os  segmentos da  populagao;  e estimular os  movimentos  culturais  e
clubes esportivos do Municipio;

4.3   -   Garantir   o   atendimento   aos   alunos   da   rede   municipal   de   ensino
fundamental,     mediante     a     expansao,     manutengao,     recuperagao    e
reequipamento  da  rede  fisica,  distribuieao  de  livro  didatico,   material  de
apoio e merenda escolar;

4.4  -  Desenvolver  ag6es  que  garantem  o  atendimento  aos  alunos  da  rede
municipal  de ensino  m6dio,  regular e  supletivo,  pela  realizagao de  obras
de manuteneao e melhoria dos estabelecimentos existentes ou visando a
sua construgao;

4.5 -Garantir a alfabetizagao de jovens e adultos;

4.6  - Valorizar  o  profissional  da  educagao,  garantindo  melhores  condig6es  de
ensino, qualificagao e remuneragao;

4.7 -Proporcionar a pratica das atividades esportivas,  recreativas e de lazer;

4.8   -   Dar   condig6es   de   manutengao   de   ensino   pr6-escolar   e   assistencia
financeira as criangas carentes do primejro grau;

4.9 -Assistir aos estudantes de 2.° e 3.° grau;

4.10 -Desenvolver ag6es  que  garantam  ao  aluno  deficiente  sua  integragao  a
sociedade atraves de programas especificos de educagao compensat6ria
e precoce;

4E11  -Construir quadras poli-esportivas;
•CL-

4.12 -Man.utengao de creches; -..---i-`--
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5. ENERGIA E RECURSOS IVIINERAIS

5.1 -Construgao, ampliagao e manutengao de redes el6tricas rural e urbana;

5.2  - Ampliagao  e  manutengao  da  iluminagao  pdblica,  buscando  a  otimizagao
do uso dos recursos energeticos do municipio;

5.3 -Preservar os recursos minerais, disciplinando a exploragao e produgao;

5.4 -Estimular e apoiar as atividades relacionadas com o artesanato;

6. HABITACAO, URBANIZACAO E MEIO AMBIENTE

6.1  -  Construgao  e  melhoria  de  moradias  para  familias  de  baixa  renda,  bern
como a implantaeao de lotes residencias;

6.2  -  Realizagao  de  obras  de  infra-estrutura  e  servigos  urbanos  em  areas
subnormais;

6.3  -  Elaboragao  de  planos  diretores  urbanos,  implantagao  de  infra-estrutura,
servigos e equipamentos urbanos;

6.4   -   Controle,   conservagao,   fiscalizagao,   monitoramento   e   avaliagao   da
qualidade do meio ambiente;

6.5 -Manutengao e ampliagao das vias urbanas,  parques, jardins,  ( logradouros
pdblicos );

6.6 -Preservagao da fauna e da flora;

6.7 -Ampliagao e manutengao dos servigos de limpeza pdblica e coleta de lixo;

7. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

7.1  -  Desenvolver  ag6es  de  apoio  ao  comercio  varejista  e  aos  setores  de
prestagao de servigos;

7.2   -  ,Apoiar   e   fomentar   as   atividades   turisticas,   bern   como   valorizar   o
patrim6nio paisagistico e cultural do Municipio;
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7,3 -  Instituir o  Fundo  Municipal  de Aval  visando  criar condig6es  de  acesso  ao
pequeno produtor junto a lnstituig6es Financeiras;

8. REFORMA AGRARIA

8.1  -  lmplantar,  recuperar  e  ampliar  sistemas  de  abastecimentos  d'agua  no
meio rural,  construir e recuperar aguadas,  barragens,  pogos,  impluvios
e captaeao de agua das chuvas;

8.2 -Assistir tecnicamente as cooperativas de pequenos produtores rurais;

8.3 -Assistir o pequeno produtor e suas atividades;

9. TRANSPORTES E COMUNICACOES

9.1    -   lmplantagao   e   melhoria   da   rede   rodoviaria   municipal,    promovendo
condig6es de seguranga de trafego aos usuarios;

9.2 -Sinalizagao,  regulamentagao e controle de uso de acesso, visando reduzir
a ocorrencia de acidentes de trafego;

9.3 -Construgao, ampliagao e conservagao das rodovias locais;

9.4 -Construgao e conservagao de terminais rodoviarios;

9.5 -Promover a publicagao e divulgagao dos atos oficiais, das obras e eventos
de interesse pdblico;

10, ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

10.1   -   Promover   o   desenvolvimento   comunitario   e   prestar   assistencia   as
entidades, pessoas e estudantes carentes;

10.2 -Atender as criangas carentes reintegrando-as a familia e a comunidade,
capacitando-as para o trabalho;

10.3   -   Criar   condie6es   para   que   o   idoso   seja   reintegrado   a   familia   e   a
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10.4   -   Manter   e   conceder   beneficios   aos   servidores,   por   intermedio   da
ampliagao  dos   servigos   e   atendimento,   pelo   6rgao   de   previdencia
municipal, ou em casos especiais diretamente;

10.5 -Programa de assistencia ao deficiente fisico;

11. SAUDE E SANEAMENTO BASICO

11.1  -Promover  a  assistencia  integral  de  sadde  a  domicilio,  ambulat6rio  ou
hospital, atrav6s de rede pr6pria, conveniada ou contratada;

11.2 -Construgao, reforma, ampliagao e reequipamento das unidades de satlde
do municipio;

11.3 -Combater, em conjunto com 6rgaos Federais e Estaduais,  a transmissao
de doengas controlaveis por imunizaeao e as doengas endemicas;

11.4  -Promover  ag6es  de  informaeao,  educagao  e  comunicagao  em  saude,
visando  a  promogao  prevengao  e  recuperagao  da  sadde  individual  e
coletiva;

11.5 -Promover ag6es de vigilancia sanitaria;

11.6  -Ampliagao  e  manutengao  dos  sistemas  de  abastecimento  de  agua  e
esgoto sanitario;

12. DESENVOLVIMENTO REGIONAL

12.1  -Facilitar  as  ag6es  de  desenvolvimento  econ6mico  e  social  das  regi6es
carentes do Municipio.

GABINETE  DA PREFEITA MUNICIPAL
DE CONCEleAO DO JACuipE, em 26 de maio de 2000.

-,fke,RE#O#
EIRO YOSHIDATANIA MARLl

Prefeita Municipal
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