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LEI N°. 276/2013, de 28 de junho de 2013

ESTABELECE
AS
DIRETRIZES
OR9AMENT.ARIAS DO MUNICIPIO DE PASTOS
BONS/MA, PARA 0 EXERCICIO DE 2014 E D.A
OUTRAS PROVIDENCIAS.

o Prefeito

Municipal de PASTOS BONS, Estado do Maranhao,

FACO saber que a camara Municipal aprovou e eu sancionoa seguinte lei:

Art. 1° - A elabora~ao<·daProposta Or~amentaria para 0 Exercfcio Financeiro de 2014
abrangera os Poderes Executivo e Legislativo e obedecerao as diretrizes aqui estabelecidas.
Art. 2° - A elabora~ao da Proposta Or~amentaria do Munidpio, para 0 exerdcio
financeiro de 2014, atendera as diretrizes aqui definidas, mantendo as normas financeiras
estabelecidas pela legisla~aovigente, com fundamentos na Lei 4.320/64, Constitui~oes Estadual
e Federal, LDB, Lei Organica do Munidpio, Codigo Tributario Nacional e Municipal e Lei
Complementar nO.101,obedecendo aos seguintes prindpios:
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I - 0 montante das despesas fixadas nao devera superar as receitas previstas, para
cumprir 0 prindpio or~amentario de equillbrio;
II - A lei or~amentaria compreendera todas as receitas, inclusive as opera~oes de
credito, desde que autorizadas pelo Legislativo, conforme determina~ao do artigo 30 da Lei nO.
4.320/64;

III - Todas as receitas e despesas constarao da lei de or~amento pelos seus totais,
vedados quaisquer dedu~oes, para cumprimento do prindpio de universalidade do or~amento,
conforme explicitado no artigo 60 da Lei nO.4.320/64;
IV - As Unidades Or~amentarias estimarao suas despesas correntes, para 0 exerdcio
financeiro do ana 2014, com base nos pre~os do mes de julho/2012, considerando 0
dimensionamento dos servi~os a serem ofertados para a comunidade;
V - A receita sera esti-mada com base em previsoes dos 6rgaos federais e estaduais e por
proje~oes estatisticas
fundamentadas em levantamentos das receitas efetivamente
arrecadadas nos ultimos tres exercicios;
VI - Os projetos em fase de execu~ao terao prioridades sobre os novos, nao sendo
permitido Os paralisa~oes, para evitar desperdicios dos recursos publicos e, necessariamente,
deverao integrar a proposta or~amentaria a ser enviada ao Legislativo ate a data de 01.10.2013.
VII - 0 municipioaplicara, no minimo,25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante
de impostos, mesmo que seja de recursos transferidos, conforme determina 0 artigo 212 da
Constitui~ao Federal, na manuten~ao e desenvolvimento do ensino;
VIII - 0 munidpio mantera
oriundos das seguintes fontes:

0

funcionamento dos programas de ensino atraves de recursos
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(A) 0 FUNDEB integrado por recursos da parcela de contribui~ao de 20,OO'ro (vinte por
cento) das receitas do FPM, IFPE, ICMS, IPI Exporta~ao e LC 87/96, ITR, IPVA e ITCMD;
b) 0 FUNDEB gerado com recursos do MDE - Manuten~ao e Desenvolvimento do Ensino
composto por lO'ro (dez por cento) das receitas do FPM, ICMS, IPI EXPORTA9AO, ICMSDESONERACAO, IPTU, ITBI, ISS, IPVA, ITR e IRRF;
c) 0 FUNDEB integrado por recursos do FUNEM, composto por 15'ro (quinze por cento)
das receitas do IPTU, ITBI, ISS, IPVA, ITR e IRRF;
d) A complementa~ao da Uniao;
e) Recursos municipais de aplica~ao superior aos 25% (vinte e cinco por cento) exigidos
pela Constitui~ao Federal;
f) Capacitar os professores da rede municipal do ensino fundamental, em nrvel de
gradua~ao, atraves de convenios de coopera~ao tecnica com institui~oes de ensino superior
objetivando, em 2014, nao alocar nas salas de aula docentes sem a forma~ao de terceiro grau.
IX - A receita tributaria municipal, oriunda de impostos, a ser alocada na
?roposta or~ament6ria, nao pod era ser inferior 0 2,0% (dois por cento) do total do
receito estimodo;
X - 0 munidpio conforme 0 artigo 11 da Lei Complementar nO. 101, de 04.05.2000,
obrigodo 0 arrecadar todos os tributos do sua competencia constitucionol;

e

XI - 0 munidpio s6 pod era despender, em obediencia ao artigo 169 da Constitui~ao
Federal, em despesas com pessoal, ate 0 limite de 60% (sessenta por cento) do total da receito
corrente Ifquida;
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XII - Entendem-se como despesas com pessoal, na forma do artigo 18, da Lei
Complementar nO. 101, de 04.05.2000, 0 somat6rio dos gastos com os ativos, os inativos,
pensionistas, cargos, fun~oes ou empregos civis, militares e membros de Poder, com quaisquer
especies remunerat6rias,
tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsfdios,
proventos da aposentadoria, reformas e pensoes, inclusive adicionais, gratifica~oes, horas
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribui~oes
'---- recolhidas as entidades de previdencia.
XIII - Em atendimento ao artigo 20, da Lei Complementar nO. 101, de 05.04.2000, inciso
III; letras "a" e "b", 0 limite de que trata 0 item XI sera distribufdo da seguinte forma: 6,},o
(seis por cento) para 0 Poder Legislativo e 54,},o(cinquenta e quatro por cento) para 0 Poder
Executivo.
a)

- 0 Executivo Municipal, mediante Lei autorizativa, pod era criar cargos e fun~oes,
alterar a estrutura das carreiras, corrigir ou aumentar a remunera~ao dos servidores,
concederem vantagem diretamente ou atraves de convenios e, por ato administrativo,
admitir pessoal aprovado em concurso pUblico, observados os limites e as regras da Lei
de Responsabilidade Fiscal. (art. 169, paragrafo 1°, II da CF).

Par6grafo Unico - Os recursos
previstos no or~amento.

para as despesas decorrentes

destes

atos deverao estar

Art. 3° - 0 Poder Executivo fica obrigado programar os meios necessarios para
arrecadar os tributos de sua competencia, institufdos pelo artigo 156 da Constitui~ao Federal
devendo, para tanto, aparelhar a maquina administrativa.
Art. 4° - 0 Poder Executivo Municipal podera celebrar convenios com outras esferas de
governo, inclusive para cons6rcios municipais, e com entidades particulares ou publicas visando
ao desenvolvimento do programa do governo nas areas de educa~ao, cultura, assistencia social,
infra-estrutura
urbana, transporte, comunica~ao, saude e outros de interesse da comunidade,
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mesmo que sejam com contrapartida de recursos financeiros, sem prejufzo das metas inseridas
no or~amento, mas que sempre as complemente.
Os projetos e atividades com dota~oes vinculadas a recursos de convenios, opera~oes de
credito e outros, s6 serao executados e utilizados se ocorrer 0 seu ingresso no fluxo de
caixa. (art. 8 ° , § unico da LRF);
b) - A transferencia de recursos do Tesouro Municipal a entidades, beneficiara somente
aquelas de carater educativo, cultural, saude, assistencial recreativo, esportivo e de
coopera~ao tecnica. (art. 4°, I, "f"da LRF).

a) -

--"

1° Nao se aplica 0 disposto neste artigo, as contribui~oes estatutarias
municipalistas, em que 0 munidpio for associado.
§

devidas

as

entidades

§ 2°

- Nao podera ser concedida ajuda financeira a entidades que, por prazo de (30) trinta dias
ap6s 0 recebimento dos recursos estejam em debito com presta~oes de contas.
c) - Despesas de custeio de competencia de outros entes da Federa~ao s6 serao assumidas
pela Administra~ao Municipal quando firmados convenios, acordos ou ajustes e previstos
recursos na Lei Or~amentaria. (art. 62 da LRF);
d) A Lei Or~amentaria para 2011 podera autorizar 0 Executivo Municipal a remanejar, dentro
de cada projeto ou atividade, 0 saldo das dota~oes dos elementos ou sub-elemento de
despesa que 0 compoempor decreto da Prefeitura Municipal(art. 167, UI da CF).
Art. 5° - A concessao de qualquer vantagem ou 0 aumento de remunera~ao, ou ainda a
altera~ao de estrutura do Plano de Cargos e Salarios, bem como a admissao de pessoal, a
qualquer titulo, s6 podera ocorrer se houver dota~ao or~amentaria suficiente para atender as
despesas, durante todo 0 exerdcio financeiro, sempre atendendo aos incisos XI, XII e XIII,
do artigo 2°, destas Diretrizes Or~amentarias.
Art. 6° - 0 Executivo Municipalaprovara, at raves de decreto, 0 Cronograma de
Desembolso a camara de Vereadores, para evidenciar as cotas mensais a que tem direito
o Poder Legislativo.
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a estrutura

da Lei Federal nO.4.320/64, atraves

Art. 8° - Com base no artigo 161 e seu paragrafo unico, da Constitui~ao do Estado do
Maranhao,o prefeito devera enviar, ate 0 dia 1° de outubro do corrente exercfcio, 0 Projeto de
Lei Or~amentciria a camara Municipal que 0 apreciara ate 0 final da sessao legislativa,
devolvendo-o para san~ao.
1°_ As emendas a Lei do Or~amento, depois de aprovadas em segunda vota~ao, serao
encaminhadas ao Executivo Municipal,para processamento e envio dos relat6rios respectivos ao
Legislativo, para propiciar a prepara~ao da reda~ao final.
§

2° - Se 0 projeto de lei or~amentario anual nao for encaminhado a san~ao ate 0 inicio do
exercfcio financeiro de 2014, fica 0 Executivo Municipal autorizado a executar a proposta
or~amentaria na forma original, ate a san~ao da respectiva lei or~amentaria anual.
§

3° - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrencia, do disposto no Paragrafo
anterior serao ajustados ap6s a san~ao da lei or~amentaria anual, mediante a abertura de
creditos adicionais suplementares, atraves de decreto do Poder Executivo, usando como fontes
de recursos 0 Superavit Financeiro do Exercfcio Anterior, 0 excesso de arrecada~ao, a anula~ao
de saldos de dota~oes nao comprometidas, e a reserva de contingencia, sem comprometer,
neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos.
§

§ 4°

- Na elabora~ao da proposta or~amentaria para 2014,0 Poder Executivo podera aumentar
ou diminuir as metas estabelecidas nesta lei a fim de compatibilizar a despesa or~ada com a
receita estimada, de forma a assegurar 0 equillbrio das contas publicas.
5° - 0 anexo de prioridades e metas contera, no que couber, 0 disposto n
Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 4°, § 10 da LRF).
§

§

2° do Art. 40 da
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Art. 9° - A Proposta Or~amentaria incluira dota~oes para pagamento de precatorios,
juros, amortiza~ao e en cargos da dlvida contratada pelo municipio junto aos orgaos Judiciario e
da previdencia social;
Art. 10 - 0 municipio podera realizar Opera~oes de Credito por Antecipa~ao da Receita
Or~amentciria na forma definida nos artigos 38 e 32 da Lei Complementar nO.10112000.
Parcigrafo Unico: As opera~oes de credito deverao constar da Pro posta Or~amentciria e
autorizados por lei especifica.
Art. 11 - 0 municipio dara prioridades, no exerclcio de 2014, as a~oes relacionadas a
seguir, segundo as fun~oes de governo exercidas pela administra~ao municipal, ja inclulda no
Plano Plurianual (PPA), para 0 quadrienio 2014-2017, conforme segue:

PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO

\LEGISLA TIVAj

a) Proporcionar 0 funcionamento da Camara de Vereadores atraves da regularidade dos
repasses de recursos financeiros, ate 0 dia 20 de cada mes, no limite definido no item "I" do
art. 29 - A da Constitui~ao federal, consoante planilha a ser apresentada pelo Executivo com
base no Balan~o do exerclcio de 2013, observando que 0 total das despesas com remunera~ao
de vereadores nao podera ultrapassar 570 (cinco por cento) da receita do municipio, item VII
do art. 29 da Constitui~ao federal;
b) Alocar recursos para equipamento da Camara Municipal;
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c) Elaborar 0 cronograma de repasses ao Poder Legislativo Municipal, com base na Planilha das
receitas efetivamente arrecadadas no exerdcio de 2013;
d) 0 limite de gastos com pessoal e encargos do Poder Legislativo sera de 6 'Yo (seis por
cento) do total da receita corrente Ifquida do exercfcio, conforme artigo 20, inciso
"--

II, letra "a", da Lei Complementar nO. 10112000;
e) Atender 0 limite de gastos com vereadores de 5'Yo (cinco por cento) do montante da
receita do municipio, em atendimento
ao artigo 2°, inciso VII,
da Emenda
Constitucional nO. I, de 06.04.92.

IADMINISTRA~AOI

IFINAN~A~

a) Equipar as Secretarias de Administra~ao, finan~as, Governo, Gabinete do Prefeito, Obras
Transportes e Servi~os Publicos, Juventude e Desportos, Educa~aoe Cultura, Saude, Fundo
Municipal de Saude, Assistencia Social, Fundo Municipal de Assistencia Social e Agricultura
e Meio Ambiente;
b) Continuar 0 processo de Implementa~ao do Cadastro Tecnico Imobiliario adequadoao Codigo
Tributario Municipal;
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c) Adequar a remunera~ao dos servidores municipais quando houver ajuste do salario
mlnimo respeitando os limites de gastos com os 54'Yo definidos pela Lei Complementar
nO.10112000 e com 0 aumento da receita municipal;
d) Alocar recursos em todas as Unidades Or~amentarias para as contribui~oes previdenciarias;
----

e) Ampliar a receita tributaria
de todos os tributos;

mediante a implementa~ao do processo de arrecada~ao

f) Adequa~aodas despesas correntes ex arrecada~ao municipal;
g) Coibir a existencia do deficit financeiro;
h) Adequar 0 quadro de pessoal da administra~ao municipal.

IAGRICULTURA E ABASTECIMENTOI

a) Promover projetos de desenvolvimento rural;
b) Distribui~ao de sementes e implementos agrfcolas para 0 pequenoprodutor rural;
c) Constru~ao e restaura~ao de Centros de Abastecimento;
d) Implanta~ao de casas de produ~ao rural;
e) Incentivo ao plantio de produtos agrfcolas regionais;
f) Abertura de a~udes;
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g) Treinamentos a produtores rurais;
h) Cria~aode hortas comunitarias;
i) Manuten~ao do Programa de mecaniza~ao das areas dos pequenos produtores rurais de
baixa renda familiar;
j) Aquisi~aode Tratores, maquinase equipamentosagrfcolas.

a) Manter 0 funcionamento da atual rede de ensino publico municipal, objetivando colocar toda
crian~a na escola;
b) Equipar a Secretaria Municipal de Educa~aoe Cultura;
c) Equipar escolas da rede de ensino municipal;
d) Expandir a capacidade de atendimento da rede de ensino fundamental, com a constru~ao,
amplia~aoe reformas de escolas do ensino fundamental;
e) Incentivar
'-

0

ensino de pessoasadultas, para redu~ao do analfabetismo;

f) Melhorar e manter a politica de compra, distribui~ao e prepara~ao da Merenda Escolar junto
a rede de ensino instalada no munidpio;
g) Fornecer material didOtico e pedagogico para professores e alunos das escolas publicas
municipais do ensino fundamental e infantil;
h) Restaura~aode Unidades Escolares da rede de ensino fundamental;
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i) Manter a capacita~ao de professores da rede de ensino publico municipal, com cursos de
aperfei~oamento, reciclagem e gradua~ao para que, em 2014, nao haja docente sem a
forma~ao de nlvel superior;
j) Manter, melhorar e ampliar os servi~os de transporte escolar;
i) Adquirir Onibus e ou Microonibus para transporte escolar;
I) Restaura~aoe equipamento de escolas do ensino infantil;
m) Capacitar docentes do ensino infantil;
n) Realiza~aode oficinas pedagogicas;
0) Constru~aode Oficinas de Educa~ao;
p) Aquisi~aode equipamentos para sola de informatica;
q) Manuten~aoe implementa~aode escolas de informatica;
••
) Constru~aoe amptia~aode creches e pre-escolas com sede propria, nos bairros da zona rural;
s) Reforma de Escdlaseconstru~ao de auditorio em Escolas da rede municipal;
t) Cria~ao de uma biblioteca com museuvivo.
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IURBANISMOI

a) Constru~ao de cal~amento, meio-fio, sarjeta e pavimenta~aoem vias publicas urbanas e
rurais no municfpio;
b) Construir e Restaura~ao de Pra~as,Parquese Jardins;
c) Construir obras basicas para melhorar a infra-estrutura

urbana;

d) Restaura~aode logradouros publicos;
e) Manuten~aoe melhoria dos servi~os da limpeza publica;
f) Recupera~aoe conserva~aode predios hist6ricos;
g) Aberturas de Ruasem novos Bairros e ou nos ja existentes.

IFU'Nt>O MUNICI,PAL DE SAUD§

a) Manter e modernizar

0

atendimento

nas Unidades de Saude do Municfpio;

b) Manter e ampliar as atividades de vigilancia sanitaria e epidemiol6gica;

Avenida Domingos Sertao, 1000 - Sao Jose - CEP: 65.870-000 - Pastos Bons - Maranhao
Telefone: (Oxx99) 3555-1245 - E-mail: prefeituradepastosbons@pastosbons-ma.com.br

PASTOS
ONS
Prefeitura Municipal
Govemando com voc~

ESTADO DO MARANHAo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
CNPJ - 05.277.173/0001·75

MUNIciPIO

MEMBRO

DO TERRITORIO CERRADO SUL MARANHENSE

c) Manter, ampliar e modernizar a estrutura da Secretaria
constru~ao, amplia~ao e equipamento de Unidades de Saude;

de Saude, atraves

da

d) Manuten~aodo Programa Agentes Comunitarios de saude;
e) Manuten~aodo Programa da Farmacia Bcisica;
f) Manuten~ao das atividades de Bem-Estar Familiar atraves de convenio com entidades
governamentais;
g) Manuten~aoe amplia~aodo Programa saude da Familia;
h) Aquisi~aode unidades moveis de saude;
i) Capacitar profissionais da area da saude;
j) Aquisi~aode equipamentos para unidades de saude;
m) Estrutura~ao do sistema de vigiloncia de saude do munidpio;

'---

.,) Manuten~abde campanhasde preven~aode doen~as;
0) Estrutura~ao do sistema de vigiloncia epidemiologica;
p) Incremento do Programa de Preven~ao das Doen~as Sexualmente Transmissfveis
(DsT);
q) Incremento dos servi~os de Urgencia e Emergencia em convenio com 0 Estado;
r) Manuten~aodo Programa e Educa~aopara a saude;
s) Manuten~aoe amplia~aodo Programa saude Bucal;
t) Manuten~aodas atividades hospitalares.
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~EST AO AMBIENT Aq
a) Manter convenios com outros 6rgaos para desenvolver polltica de preserva~ao do
meio ambiente do municfpio;
b) Aterro sanitario para deposito de Lixo.

~ANEAMENTOI

a) Manuten!;Qoe Implanta!;Qo de sistemas de abastecimento de agua;
b) Manuten!;Qoe ExpansQode sistemas de abastecimento de agua;
c) Implanta~ao de kits sanitarios;
d) Constru!;Qode obras de saneamento basico;
e) Distribui~ao de filtros para a popula~ao de baixo poder aquisitivo;
f) Implanta~ao de Rede de Esgotos;
g) Constru~ao de A~_ud.es',eSarragem.

IDESPORTOE LAZE~

a) Cria!;Qode areas para pratica esportivas e recreativas;
b) Manuten!;Qode atividades de apoio as praticas esportivas;
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Constru~ao e Melhoria das pra~as esportivas:
Cria~aode areas de lazer para crian~as:
Constru~ao de Quadras Esportivas:
Constru~aode Campode futebol:
Reforma de quadras esportivas e campode futebol.

IHABIT A (:Aol

a) Constru~aoe melhoria de habita~oes urbanas:
b) Constru~aoe Melhoria de residencias rurais.

IENERGIAI

a) Implanta~ao e amplia~aodo sistema de eletrifica~ao rural e urbana;
b) Manuten~aodo Sistema da ilumina~aopUblica:
c) Amplia~aoe melhoramento da rede de ilumina~aopublica no municipio.

[RANSPORTEI
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a) Abertura de estradas vicinais;
b) Conserva~aoe restaura~ao da malha viaria municipal;
c) Constru~aoe restaura~ao de pontes e bueiros;
d) Conserva~aodas margens das estradas municipais;

/ASSISTENCIA

SOCIAq

IFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

SOCIAq

a) Implantar projeto de capacita~ao de mao-de-obra;
b) Participar na execu~ao de projetos comunitarios;
c) Manuten~aode atividades de apoio a crian~a e ao adolescente;
d) Manuten~ao do programa para erradica~ao do trabalho infantil;
e) Cria~ao de atividades de apoio a popula~ao de baixa rend a;
f) Cria<;ao e amplia<;ao das atividades de apoio ao idoso;
g) Manuten~ao e amplia~ao dos Programas de Aten<;ao as Crian~as;
h) Consolida~Qo do sistema de assistencia ao deficiente;
i) Capacita<;ao dos recursos humanos do pessoal do Conselho
Assistencia Social;

Municipal

j) Constru<;ao do Centro de Convivencia para os idosos;
k) Constru~ao do Centro de Convivencia para os jovens;
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I) Manuten~ao das atividades sociais do munidpio;
m) Criar 0 Fundo de Manuten~ao do Conselho de Direito e Tutelar para manuten~ao
e capacita~ao;
n) Gera~ao de emprego permanente - cooperativa de artesanato,
fabrica de
cerQmica e demais projetos e cursos que gere emprego e renda;
0) Cria~ao do Fundo da Crian~a e do Adolescente;
p) Implanta~ao do Programa Agente Jovem;
q) Constru~ao de Centro Social;
r) Implementar e Manuten~ao do Programa Pro jovem Adolescente;
s) Manuten~ao do Programa IGD;
t) Manuten~ao do Programa CRAS;
u) Implantar 0 Fundo de Benefkios Eventuais;
v) Construir metodologias voltadas para inclusao produtiva;
w) Construir, reformar e ampliar as unidades dos CRAS em conformidade com as
diretrizes e principios da PNAS e NOB/SUAS;
x) Implementar as a~oes do Programa de Aten~ao Integral a Familia - PAIF;
y) Alocar no 6rgao gestor da assistencia social a execu~ao do cadastro unico e
programas vinculados;
z) Alocar co-financiamento do Executivo Municipal destina~ao or~amentaria de ate
5io (cinco por cento) em servi~o socio assistenciais;
aa) Implanta~ao e implementa~ao da Gestao Descentralizada do Programa Boisa
Familia atraves de programas complementares desenvolvido com 0 indice de
Gestao Descentralizada - IGD;
bb) Garantir

0

co-financiamento

aos beneffcios eventuais.

Art. 12 - Esta lei entrara em vigor a partir de 10 de janeiro de 2014, revogadas disposi~oes
em contrario.
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Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 0 conhecimento e execu~ao da presente
Lei pertencer, que a cumpram e fa~am cumprir tao inteiramente como nela se contem.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhao, aos 28 de junho de 2013.
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