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LEI N° 712, DE 18 DE OUTUBRO DE 2004. 
 

ESTABELECE A LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 

2005, 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 55, Inciso IV, 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 e na execução do orçamento para o 

exercício de 2005, serão observadas as diretrizes estabelecidas por esta Lei e as prioridades 

constantes do Anexo de Metas Prioritárias. 

Parágrafo único. Integra a presente Lei o Anexo de Metas Prioritárias para o Exercício de 

2005. 

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

Legislativo até 30 de novembro de 2004 e devolvida para sanção antes do final do exercício, nos 

termos da Lei Orgânica Municipal no Art. 94, parágrafo 7º, inciso III, e parágrafo 8º, inciso II.  

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 aos 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 na forma da lei. 

Parágrafo único. Não serão considerados, para fins deste artigo, as operações de crédito 

por antecipação da receita, as transferências recebidas para a realização de despesas à conta de 

outra unidade político-administrativo, assim como as entradas compensatórias, registradas no 

ativo e passivo financeiro. 

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

I – abrir créditos suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento); 

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

antecipação da receita, observando o disposto no Art. 99, inciso III, da Lei Orgânica do 

Município. 

Art. 7º. As Receitas vinculadas ou com destinação específica, serão indicadas como 

recursos hábeis  para abertura de créditos adicionais para o cumprimento dos objetivos da 

vinculação. 
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Art. 8º. O empenho das despesas do Poder Legislativo, após a regular autorização do seu 

Presidente, será encaminhado aos serviços de contabilidade do Município, ao qual caberá o 

desempenho das funções de registros contábeis e de órgão técnico de controle interno do mesmo. 

Parágrafo único. Liquidada a despesa, o Presidente do Poder Legislativo autorizará o 

respectivo pagamento que será efetuado pela Tesouraria do Município, respeitando o limite do 

duodécimo que lhe cabe. 

II – DA RECEITA 

Art. 9º. A Receita será classificada de acordo com as disposições contidas na Lei Federal 

nº 4320/64, com suas alterações posteriores. 

Art. 10. As Receitas Próprias do Município serão estimadas nos termos do Art. 12 da Lei 

Complementar 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 11. 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 

advindos das mudanças econômicas durante o exercício para o qual a mesma esteja sendo 

elaborada. 

Art. 12. A especificação da Receita obedecerá ao disposto no Art. 8º da Lei Federal nº 

4320/64 e suas alterações posteriores. 

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

forma desta Lei, não poderá ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) da receita arrecadada 

no exercício e deverá ser integralmente liquidada até 10 de dezembro do mesmo exercício.  

III – DA DESPESA 

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

I –  em primeiro lugar serão estimadas as despesas compulsórias; 

II – a seguir, 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, ajustes ou quando se tratar de obras para atender emergências 

ocasionadas por eventuais acidentes naturais. 

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

4320/64 e alterações posteriores, devendo ser apresentadas , no mínimo por: 

I – órgão; 

II – unidade orçamentária; 

III – elemento de despesa. 

Parágrafo único. Será observada ainda a classificação funcional programática. 

Art. 17. O programa de trabalho será apresentado por órgãos do Governo, em nível de 

Projetos, Atividades ou Operações Especiais. 

Art. 18. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, para ambos os Poderes, a programação 

financeira, o cronograma de execução mensal de desembolso e o percentual que cada órgão ou 
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Poder fica autorizado a empenhar no trimestre, nos termos do art. 8º da Lei Complementar 

101/2000. 

Parágrafo único. O percentual de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado de 

acordo com o comportamento da arrecadação. 

Art. 19. No descompasso da arrecadação, e para a manutenção do equilíbrio entre receitas 

e despesas, o Poder Executivo limitará a emissão de empenhos visando o retorno ao equilíbrio 

orçamentário. 

Art. 20. Nas despesas do Poder Legislativo caberá ao seu Presidente, a limitação de que 

trata o artigo anterior. 

Art. 21. Para o cumprimento do disposto no art. 19, serão adotados os critérios que 

seguem: 

I – corte das despesas de manutenção dos órgãos; 

II – demissão de ocupantes de cargos em comissão; 

III – demissão de servidores contratados sem estabilidade; 

IV – suspensão de obras públicas custeadas com recursos próprios; 

V – corte de outras despesas a conta de recursos próprios. 

Art. 22. O controle de custos e a avaliação dos resultados das ações de governo serão 

efetuados de acordo com a execução orçamentária em nível de Projetos e/ou Atividades, levando 

em conta:  

I – Nas obras públicas – o orçamento inicial, o custo total e os objetivos atingidos; 

II – Nos serviços – a estimativa inicial, o montante despendido e os objetivos atingidos.  

Art. 23. 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, meio ambiente, cultural ou filantrópica. 

Art. 24. A concessão de auxílio a entidades terá por base o Plano de Auxílios aprovado 

pela Câmara Municipal de Vereadores ou lei especial autorizando a concessão do mesmo, na 

qual deve constar o montante e a beneficiária. 

Art. 25. É vedada a concessão de auxílio à entidade que não tenha prestado contas de 

auxílio anteriormente recebido, ou que tenha prestado contas, mas não obteve a aprovação da 

Secretaria Municipal da Fazenda, através de seus órgãos competentes. 

Art. 26. Os gastos do Município com pessoal não poderão ser superiores a 60% (sessenta 

por cento) do montante das receitas correntes. 

Art. 27. Para efeitos desta Lei, consideram-se despesas com pessoal as provenientes de 

dispêndios com: 

I - salários; 

II – obrigações patronais; 

III – gratificação pelo exercício de cargos ou funções; 

IV – os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos. 
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Art. 28. Das receitas provenientes de impostos, incluídas as transferências constitucionais, 

o Município aplicará: 

I – no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

II – no mínimo 15% (quinze por cento) na manutenção dos serviços de saúde. 

Art. 29. 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. 30. Os programas especiais de investimentos, quando executados por administração 

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

Parágrafo único. Nas Planilhas de Custos serão detalhadas as despesas de modo a 

evidenciar a composição do custo final da obra. 

IV – DOS OBJETIVOS E METAS 

Art. 31. A Lei do Orçamento Anual do Município estabelecerá o Plano de Governo para o 

exercício de 2005, visando os seguintes objetivos: 

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

de uma política financeira voltada ao desenvolvimento da comunidade local e a racionalização 

no emprego de seus 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. 32. Para o atendimento do disposto no inciso II do artigo anterior, a Administração 

buscará desenvolver ações prioritariamente nas seguintes áreas: 

I – educação, cultura, desporto e lazer; 

II – saúde, meio-ambiente, assistência social, filantrópica e saneamento básico; 

III – agricultura e pecuária; 

IV – indústria, comércio, serviços e turismo; 

V – rede viária; 

VI – segurança pública; 

VII – serviços urbanos; 

VIII – geração de empregos. 

Art. 33. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o Município deverá 

desenvolver a adequação e a modernização de sua máquina administrativa, a criação de novos 

órgãos e especialmente: 

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

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

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

III – desenvolver ações para o aperfeiçoamento técnico de seus servidores, visando melhor 

formação profissional dos mesmos, mediante: 

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

b) a instituição de cursos especiais nas áreas específicas de atuação; 
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c) incentivo através da redução de carga horária para servidores estudantes de ensino 

médio e superior. 

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

destinação de recursos para a concessão de auxílios, observando o disposto no Art. 22 da 

presente Lei. 

Art 34. Para o cumprimento das metas programadas, o Município poderá auferir 

financiamentos junto a organismos financeiros oficiais. 

Art. 35. Observada a capacidade financeira do Município, serão priorizadas na proposta 

orçamentária as principais metas a serem atingidas, dentre as relacionadas no Anexo de Metas 

Prioritárias que faz parte integrante desta Lei. 

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 36. No decorrer da execução do Orçamento, constatadas diferenças para mais ou para 

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

ao equilíbrio financeiro. 

Art. 37. 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 –  a criação de cargos; 

IV – a alteração na estrutura de carreira; 

V – a admissão de pessoal a qualquer título. 

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em  18 de outubro de 2004. 
 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Angela Cardoso Barcellos 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo 
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Vilma Maria Oliveira da Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

 

Milene Lempek da Silva Rosa 

Sec. Mun. de Saúde 

 

 

 

Antenor Knobeloch 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

     Prefeito Municipal 
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ANEXO  DE METAS PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005 
 

METAS OBJETIVOS 

01 – DESENVOLVIMENTO E 

MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR 

- Aplicar as metas e etapas para organização do desenvolvimento físico do Município; 

- Disciplinar o uso e ocupação do solo; 

- Construir e manter a infra-estrutura sanitária necessária em harmonia com o meio-ambiente; 

- Disciplinar, através de programas educativos, o sistema de coleta de resíduos sólidos, de forma 

sustentável. 

02 – MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 

URBANA 

 Saneamento Básico 

 Iluminação Pública 

- Criar programas de urbanização e conservação das estruturas existentes; 

- Providenciar melhorias necessárias nas áreas de eletrificação e iluminação pública; 

- Providenciar áreas para implantação e organização de praças e banheiros públicos, a curto, médio e 

longo prazo, junto às áreas urbanas e de aglomerados rurais; 

- Providenciar a execução de rede de esgoto pluvial, pavimentação e melhorias das vias urbanas; 

- Criar programas de parcerias com a população e empresas, a fim de melhorar a estrutura paisagística da 

cidade e das vias de acesso. 

03 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  DE 

SAÚDE 

- Organizar programas de prevenção e vigilância sanitária, epidemiológica, câncer de colo de útero e 

mamas, saúde bucal, diabéticos e hipertensos, saúde mental, sexualidade-gravidez na adolescência, 

drogas, redução de danos, teste do pezinho, programa de tuberculose (TB) e programa gestar; 

- Proporcionar atendimento básico de média complexidade à população, através de parceiras ou compra 

de serviços de alta complexidade para atendimento de urgências; 

- Promover parcerias com outros municípios na área da saúde; 

- Proporcionar serviços de saúde e transporte para doentes mentais e deficientes físicos, para hemodiálise, 

AACD, Oncologia e outros afins;   

- Manter os serviços  de saúde em até 12 (doze) horas diárias, 06 (seis) dias por semanas; 

- Manter, ampliar e reformar os Postos Municipais de Saúde; 

- Contratar emergencialmente ou por concurso profissionais capacitados em várias especialidades; 
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- Qualificar os profissionais da área da saúde, através de auxílios financeiros para cursos superiores;  

- Manter, ampliar e qualificar o quadro de profissionais do Programa Saúde da Família - PSF; 

- Manter o atendimento da farmácia básica e medicações emergenciais;  

- Adquirir novos equipamentos para o Centro Municipal de Saúde e Unidades Básicas; 

- Construir novas Unidades Básicas de Saúde; 

- Adquirir veículos para os serviços de saúde; 

- Providenciar a adequação do Código Tributário Municipal para a cobrança de taxas da vigilância 

sanitária; 

- Firmar convênios com outras esferas administrativas, voltadas para saúde preventiva e curativa. 

04 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS 

- Promover estudos para aquisição de área de terra para um novo cemitério municipal; 

- Manter as capelas mortuárias e serviços funerários dos cemitérios municipais. 

05 – APOIO ASSISTENCIAL À 

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

- Desenvolver ações assistenciais orientadas que favoreçam a população de baixa renda, voltadas para 

formas educativas de transformação e melhoria social, através de programas, convênios e parcerias com 

instituições públicas e privadas, com iniciativas próprias e comunitárias. 

- Manter os dados dos Programas Sociais CADÚNICO; 

- Atender as necessidades de serviços funerários, gratuitamente, à famílias comprovadamente carentes do 

Município; 

- Criar programas especiais para atendimento básico ao idoso, às crianças e ao adolescente. 

06 – MANUTENÇÃO DO ENSINO 

MUNICIPAL 

- Dotar a Secretaria Municipal de Educação, visando melhor qualidade do ensino através de: 

 Manutenção e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil; 

 Promoção de campanhas educativas envolvendo a comunidade escolar; 

 Construção e manutenção de quadras esportivas e melhoria dos pátios escolares; 

 Capacitação e aperfeiçoamento do pessoal docente e de apoio através de cursos e treinamentos; 

 Criação e manutenção da biblioteca municipal e das bibliotecas escolares com recursos audiovisuais e 

acervo atualizado; 
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 Implantação da informatização das escolas e biblioteca municipal; 

 Ampliação de séries nas escolas municipais, com vistas a terminalidade do Ensino Fundamental; 

 Construção, ampliação e manutenção de prédios escolares; 

 Ampliação, manutenção  e aquisição de veículos para o transporte escolar; 

 Incentivo às Unidades Executoras das Escolas Municipais; 

 Incentivo à Educação Pré-Escolar; 

 Incentivo à Educação de Jovens e Adultos. 

07 – MERENDA ESCOLAR - Fornecer merenda escolar à rede municipal e estadual de ensino, seja com recursos próprios ou através 

de convênios com outras esferas administrativas; 

- Aproveitar produtos municipais na merenda escolar, atendendo às tendências culturais de alimentação 

da comunidade; 

- Adquirir material de cantina e refeitório para as escolas; 

- Firmar convênios com empresas para manutenção da Escola Municipal de Educação Infantil. 

08 – APOIO AO ESTUDANTE - Manter as atividades da banda municipal; 

- Manter o transporte escolar gratuito e o fornecimento de uniformes para os alunos da rede municipal de 

ensino; 

- Incentivar programas de integração escola-comunidade, buscando maior participação da família, com 

vistas a uma educação integradora; 

- Apoiar, através de auxílio transporte e/ou educação, os alunos do Município que busquem cursos 

profissionalizantes de ensino médio ou capacitação profissional; 

- Firmar convênios com empresas do Município para a concessão de estágios aos estudantes integrados 

em programas municipais e residentes em Glorinha. 
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09 – INCREMENTO À CULTURA, AO 

TURISMO, AO ESPORTE E AO LAZER 

- Desenvolver atividades de integração na busca da preservação e valorização da cultura local; 

- Promover a capacitação de recursos humanos voltados ao turismo; 

- Manter pontos de informação turística, associação de artesãos, centro de cultura e museu antropológico;  

- Realizar o embelezamento da cidade e treinamentos dos serviços de apoio ao turismo; 

- Buscar recursos para o Fundo Municipal do Turismo; 

- Promover a Exposição Feira Agroindustrial do Município;    

- Apoiar eventos relacionados com agricultura e pecuária; 

- Promover, divulgar e apoiar ações esportivas da comunidade, através de competições, campeonatos, 

gincanas, investindo nos talentos locais, através do Fundo Municipal de Desporto; 

- Firmar convênios com municípios vizinhos ou governos estadual e federal para incentivo ao 

desenvolvimento do turismo local. 

10 – MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 

MUNICIPAIS 

- Manter o sistema viário do Município, atendendo manutenção, abertura e melhoria de estradas; 

- Participar de convênios e parcerias para implantação de pavimentação asfáltica da estrada Glorinha-

Taquara; 

- Adquirir materiais, máquinas e equipamentos necessários às atividades de manutenção, construção e 

melhoria da rede viária municipal e infra-estrutura de vias urbanas; 

- Firmar convênios com municípios vizinhos para sinalização, manutenção e melhoria das estradas 

intermunicipais 

11 – CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS 

PÚBLICOS 

- Manter os serviços de administração em todas as áreas, atendendo a melhoria dos prédios através de: 

* Reforma, ampliação  e manutenção dos prédios existentes; 

* Construção de novas unidades administrativas; 

* Alocar imóveis para serviços administrativos, quando necessário. 

12 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - Adquirir ou desapropriar imóveis para atender as necessidades de instalações logísticas do Município. 

13 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E 

MATERIAL PERMANENTE 

- Suprir todas as unidades administrativas de equipamentos e materiais necessários para a modernização e 

eficácia do trabalho, através de material de apoio, máquinas, equipamentos, instalações, móveis e 

veículos e o mais necessário para o bom andamento das atividades. 
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14 – INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO - Adquirir e conservar equipamentos para manutenção da secretaria e dos serviços de apoio à produção 

primária; 

- Adquirir máquinas e implementos agrícolas; 

- Desenvolver projetos para ampliação e melhoria das redes de eletrificação rural; 

- Desenvolver projetos e atividades ligados à política agrícola, à promoção e incentivo ao produtor rural; 

- Promover campanhas, programas e cursos de capacitação do produtor rural, com vistas à melhoria da 

qualidade dos produtos, atendendo a uma agricultura sustentável; 

- Apoiar iniciativas para implantação de agroindústrias; 

- Manter o Parque Municipal de Eventos; 

- Incentivar iniciativas de cooperação comunitária; 

- Firmar convênios com municípios vizinhos ou governos estadual e federal para incentivo ao 

desenvolvimento do setor primário. 

15 – INCENTIVO AO SETOR 

SECUNDÁRIO 

- Buscar a implantação e o desenvolvimento do Distrito Industrial; 

- Promover políticas de incentivos à instalação de empresas no Município para geração de emprego e 

renda, visando o aumento da arrecadação municipal. 
 

16 – INCENTIVO AO SETOR TERCIÁRIO - Apoiar o desenvolvimento do comércio e prestação de serviços locais, através de incentivos e 

divulgação; 

- Criar programas de incentivo à emissão de notas fiscais objetivando aumento da arrecadação municipal. 
 

17 – ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE 

PESSOAL E UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

- Suportar a criação de novos cargos e novas unidades administrativas (Secretarias); 

- Adequar o quadro de pessoal à necessidade da administração e prover, se necessário, através de 

concurso ou contrato temporário, as vagas existentes; 

- Viabilizar a implantação do Regime Jurídico Único; 

- Viabilizar a implantação do Plano de Cargos e Salários (Plano de Carreira dos Servidores); 

- Viabilizar a implantação do Fundo de Aposentadoria e Pensão. 
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18 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES       

DO PODER LEGISLATIVO 

- Proporcionar ao Poder Legislativo as condições de trabalho compatíveis com suas atividades, suprindo 

as necessidades de recursos materiais ou humanos, bem como instalações e demais equipamentos. 
 

19 – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS 

GERAIS DO MUNICÍPIO 

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

manutenção e instalação dos serviços essenciais da administração pública 

20 – CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO 

CONSELHOS E FUNDOS 

- Criar e manter conselhos e fundos específicos de participação junto às secretarias municipais, 

proporcionando meios de participação da população em atendimento às suas próprias necessidades. 

21 – CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

CONSELHO TUTELAR 

- Estruturar e manter os atendimentos e encaminhamentos que garantam a efetivação e funcionamento do 

Conselho Tutelar. 

22 – FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL  - Efetivar os serviços de fiscalização na área sanitária, fazendária e de meio-ambiente e criar taxas de 

manutenção que favoreçam a prestação dos serviços públicos. 

 

 


