
LEI Nº 274, DE 03 DE OUTUBRO DE 1997. 

 

ESTABELECE A LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 

1998 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 94, parágrafo 7°, inciso II, da Lei Orgânica 

do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 1998, assim como na sua 

execução, serão observadas as diretrizes estabelecidas por esta Lei. 

Art. 2º - A proposta orçamentária será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo 

até 30 de outubro de 1997 e devolvida para sanção antes do final do exercício (inciso III, parágrafo 7º, 

art. 94, da Lei Orgânica Municipal). 

Art. 3º - A Lei do Orçamento conterá as especificações das receitas e despesas pertinentes a 

todos os poderes, órgãos ou fundos instituídos na forma da Lei, obedecidos os princípios da unidade, 

universalidade, exatidão, anualidade e exclusividade. 

Art. 4º - A Lei do Orçamento conterá todas as despesas e receitas que pertençam ou devam ser 

realizadas pelo Município, pelos seus totais brutos, vedadas quaisquer deduções ou compensações. 

Art. 5º - A receita proveniente de operações de créditos só será incluída na proposta, quando 

contratada e liberada pela instituição ou órgão financiador e se destine a investimentos autorizados ma 

forma da Lei. 

Parágrafo Único – Não serão considerados, para fins deste artigo, as operações de crédito por 

antecipação da receita, assim como as entradas compensatórias, registradas no ativo e passivo 

financeiro. 

Art. 6º - A Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Chefe do Executivo para: 

I –  abrir créditos suplementares até o limite de trinta por cento (30%) do total da receita orçada; 

II – contratar, em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito ainda que por 

antecipação da receita, observando o disposto no Inciso II, do art., da Lei Orgânica do Município. 

Art. 7º - O empenho das despesas do Poder Legislativo, após a regular autorização do seu 

Presidente, será efetivado pelos serviços de contabilidade do Município, ao qual caberá o 

desempenho das funções de órgão técnico de controle interno. 

Parágrafo Único – Liquidada a despesa, o Chefe do Executivo autorizará o respectivo 

pagamento pela Tesouraria do Município, por solicitação do Presidente do Legislativo, até o 

cumprimento do disposto no art. 65, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964. 

II – DA RECEITA 

Art. 8º - A Receita será classificada de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 

4320/64, com suas alterações posteriores. 



Art. 9º - As Receitas próprias do Município serão estimadas com a utilização de 

metodologia técnica apropriada, que vise corrigir seus valores, levando-se em conta a influência do 

comportamento da economia nacional prevista ara o ano de 1998. 

Art. 10 – As Receitas provenientes de transferências da União ou do Estado, em favor do 

Município, serão incluídas na proposta orçamentária a partir de informações fornecidas pelos 

órgãos competentes, procedendo-se os ajustes necessários, visando minimizar os efeitos 

inflacionários no exercício para o qual a mesma esteja sendo elaborada. 

Art. 11 – A especificação da Receita obedecerá as disposto no art. 8º, da Lei Federal nº 

4320/64 e suas posteriores alterações. 

Art. 12 – A proposta orçamentária consignará como receita orçamentária todos os recursos 

financeiros recebidos pelo Município, inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a 

ser efetuadas por outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, decorrentes de convênios, 

acordos, auxílios, contratos, subvenções ou doações, observado o disposto no parágrafo único do 

artigo 5º desta Lei. 

Art. 13 – O montante das operações de crédito por antecipação da receita autorizadas na 

forma desta Lei, não poderá ultrapassar o limite de vinte por cento (20%) da receita arrecadada no 

exercício e deverá ser integralmente liquidada até 31 de janeiro do exercício subsequente.  

III – DA DESPESA 

Art. 14 – Na elaboração da proposta serão observados os seguintes critérios: 

I –    em primeiro lugar serão estimadas as despesas compulsórias; 

II – após, serão estimadas as despesas indispensáveis ao cumprimento do programa de 

trabalho da administração; 

III – os projetos em fase de execução terão prioridade sobre os novos investimentos. 

Art. 15 – Não poderá ser iniciada qualquer obra nova em prejuízo de obras em andamento, 

salvo quando financiadas com recursos específicos recebidos pelo Município, oriundos de 

convênios, contratos, acordos ou ajustes. 

Art. 16 – A classificação da despesa obedecerá as disposições contidas na Lei Federal nº 

4320/64 e alterações posteriores, devendo ser apresentadas por: 

I –   órgão; 

II – elemento de despesa. 

Art. 17 – O programa de trabalho será apresentado por Órgãos de Governo, a nível de 

Projetos e/ou Atividades. 

Parágrafo Único – Por conveniência da Administração, o Poder Executivo poderá decretar 

o Orçamento Analítico, contendo maiores especificações. 

Art. 18 – A Lei Orçamentária poderá consignar dotações destinadas à concessão de auxílios 

financeiros a entidades sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de saúde, educação, assistência 

social, recreação, culturais ou filantrópicas. 

Parágrafo Único – A concessão de auxílio a entidades terá por base o Plano de Auxílios 

aprovado pela Câmaras Municipal ou lei especial autorizando a concessão do mesmo em montante 

e beneficiária especiais. 



Art. 19 – É vedada a concessão de auxílio à entidade que não tenha prestado contas de 

auxílios anteriormente recebido, ou que, prestadas estas, não obtiverem aprovação pela Secretaria 

Municipal da Fazenda, através de seus órgãos competentes. 

Art. 20 – Os gastos com pessoal do Município não poderão ser superiores a sessenta por 

cento (60%) do montante das receitas correntes. 

Parágrafo Único – Para efeitos desta Lei, consideram-se despesas com pessoal as 

provenientes de dispêndios com: 

I –       salários; 

II –      obrigações patrimoniais; 

III –    proventos de aposentadorias e pensões; 

IV –    gratificação pelo exercício de cargos ou funções; 

V –      verba de representação e subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores. 

Art. 21 – Suprimido por emenda do Legislativo. 

Art. 22 - O Município aplicará: 

a) no mínimo vinte e cinco por cento (25%) do montante da sua receita proveniente de 

imposto na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

b) até dez por cento (10%) da mesma receita na manutenção dos serviços de saúde. 

Parágrafo Único – Serão consideradas também como receita de impostos, as provenientes 

de transferências constitucionais em favor do Município. 

Art. 23 – A Lei do Orçamento consignará dotações destinadas ao atendimento das despesas 

decorrentes da instituição e implantação do Quadro Único de Servidores Municipais e criação de 

novos cargos. 

Parágrafo Único – Caso sejam insuficientes, as mesmas poderão ser suplementadas na 

forma da Lei. 

Art. 24. A Lei do Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender 

indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer 

outras, ressalvando o disposto no artigo seguinte. 

Art. 25 – Os programas especiais de investimentos, quando executados por administração 

própria, poderão ser custeados por dotações globais, classificadas como Despesa de Capital. 

Parágrafo Único – Nas Notas de Empenho serão detalhadas as despesas, de modo a 

evidenciar a composição do custo final da obra. 

IV – DOS OBJETIVOS E METAS 

Art. 26 – A Lei do Orçamento do Município estabelecerá o Plano de Governo para o 

exercício de 1998, visando os seguintes objetivos: 

I –    a manutenção da autonomia político-administrativa do Município, mediante à adoção  

de uma política financeira voltada ao desenvolvimento da comunidade local e a racionalização no 

emprego de seu recursos; 

II – proporcionar melhor qualidade de vida aos seus munícipes, mediante atuação nas 

diversas áreas de sua competência, de acordo com a capacidade financeira. 



Art. 27 – Para o atendimento do disposto na alínea II, do artigo anterior, a administração 

buscará desenvolver ações prioritariamente nas seguintes áreas: 

I –      educação, cultura, desporto e lazer; 

II –     saúde, assistência social, filantrópica e saneamento; 

III –   agricultura e pecuária; 

IV –   indústria, comércio e serviços; 

V –     rede viária; 

VI –    segurança pública; 

VII –   serviços urbanos. 

Art. 28 – Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Município deverá 

desenvolver a adequação e a modernização de sua máquina administrativa, especialmente: 

I –         destinar recursos suficientes para a manutenção dos serviços anteriormente citados; 

II –   modernizar sua infra-estrutura mediante aquisição de novos equipamentos e a 

execução de obras destinadas a melhorar a prestação do serviço público; 

III –  desenvolver ações para a prestação técnica de seus servidores, visando melhor 

formação profissional dos mesmos, mediante: 

a) a participação em cursos, palestras, encontros, congressos, etc; 

b) a instituição de cursos especiais; 

c) o incentivo ao estudo secundário e superior. 

IV – utilizar a comunidade organizada na complementação das ações, mediante a destinação 

de recursos para a concessão de auxílios, observado o disposto no artigo 18 da presente Lei. 

Art. 29 – Observada a capacidade financeira do Município, serão priorizadas na proposta 

orçamentária as principais metas a serem atingidas, dentre as relacionadas ao anexo I, que passa a 

fazer parte integrante desta Lei. 

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 30 – No decorrer da execução do Orçamento, constatadas diferenças para mais ou para 

menos na previsão da receita ou estimativa dos custos, as metas e prioridades deverão ser ajustadas 

à nova realidade. 

Art. 31 – Salvo a existência de dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas até 

o final do exercício é vedado: 

I -     a concessão de quaisquer vantagens novas a servidores; 

II –   o aumento real de remuneração além dos índices inflacionários; 

III –  criação de cargos; 

IV –  a alteração na estrutura da carreira; 

V –   a admissão de pessoal, a qualquer título; 

Art. 32 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 33 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 



Prefeitura Municipal de Glorinha – RS, em 03 de outubro de 1997. 

 

 
 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

Neiva Waschburger Kieling 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos 

e Fomento Econômico 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. de Educação Saúde e Bem Estar Social 

 

 

                Célia Silva Jachemet 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.  
 

                Célia Silva Jachemet 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1998 
 

01 – MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 

OBJETIVOS: Melhorar a infra-estrutura urbana do Município, através de programas de 

urbanização, sistema viário, saneamento e energia elétrica. 

02 – IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

OBJETIVOS:  Ordenar o desenvolvimento físico da cidade, disciplinar o uso do solo e demais 

atividades pertinentes, zelar pela preservação de meio-ambiente. 

03 – EXPANSÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

OBJETIVOS:  Manter os serviços de iluminação pública, através da conservação do sistema de 

implantação e melhorias de rede onde se fizerem necessárias. 

04 – SANEAMENTO BÁSICO 

OBJETIVOS:  Projetar e executar a forma e o destino adequado do esgoto, como incrementar o 

sistema de coleta, tratamento e reaproveitamento dos resíduos sólidos domiciliares. 

05 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

OBJETIVOS: Proporcionar a prestação de serviços à população, seja através de convênios e 

iniciativa própria. 

06 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

OBJETIVOS:  Manter os serviços funerários do Município, incluindo-se estudos para seleção de 

um local para um novo cemitério. 

07 – APOIO À POPULAÇÃO CARENTE 

OBJETIVOS:  Desenvolver ações em prol dos menos favorecidos para minimizar os problemas 

advindos desta situação social, seja por iniciativa própria ou em colaboração com outras entidades 

que atuam com as mesmas finalidades. 

08 – MERENDA ESCOLAR 

OBJETIVOS:  Fornecer merenda escolar a toda a rede municipal de ensino, seja com recursos 

próprios ou através de convênios com o Governo Federal ou Estadual. 

09 – MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 

OBJETIVOS:  Dotar a Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Bem Estar Social dos elementos 

necessários a melhor qualidade do ensino, com aperfeiçoamento do pessoal e disponibilidade de 

material de pesquisa e de trabalho. 

10 – CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 

OBJETIVOS:  Manter os serviços da administração, em todas as áreas, oferecendo locais 

adequados para o desenvolvimento das diversas atividades. 

11 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

OBJETIVOS:  Possibilitar a implantação dos serviços públicos de interesse municipal, seja de sua 

ou outras esferas administrativas, bem como suprir as necessidades de espaço físico no decorrer da 

administração. 



12 – MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 

OBJETIVOS:  Proporcionar à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Fomento 

Econômico, condições para a manutenção do sistema viário. 

13 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E  MATERIAL PERMANENTE 

OBJETIVOS:  Suprir todas as unidades administrativas de equipamento e materiais necessários 

para a sua modernização e maior eficiência, tais como máquinas, móveis, veículos e o mais que se 

tornar necessário. 

14 – IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

OBJETIVOS:  Possibilitar a participação do Município na execução de redes de eletrificação rural, 

juntamente com as comunidades diretamente interessadas, e outros órgãos de apoio, em locais que 

ainda não disponham daquele serviço. 

15 – ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

OBJETIVOS: Suportar a criação de novos cargos necessários em todas as esferas administrativas e 

realizar concurso público para preenchimento de vagas. 

16 – INCENTIVO À ATIVIDADE PRODUTIVA 

OBJETIVOS: Aquisição de equipamentos para manutenção dos serviços de apoio à produção 

primária, custear projetos e atividades neste sentido. 

17 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 

OBJETIVOS: Proporcionar ao Poder Legislativo as condições de trabalho compatíveis com suas 

atividades, seja de recursos materiais ou humanos, instalações e demais equipamentos. 

18 – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

OBJETIVOS: Manter a coordenação político-administrativa do Município, criando condições para 

manutenção e instalação dos serviços considerados importantes para uma boa gerência da 

administração pública. 

19 – CRIAÇÃO DE FUNDOS 

OBJETIVOS: Criar conselhos e fundos de participação às secretarias municipais, a fim de 

possibilitar meios e melhor atendimento das necessidades da população. 

 

 

 

 

 


