
PREFEITURA DE ALTAMIRA 
ESTADO DO PARA 

LEI N. 435/92 
	

EM, 31 DE AGOSTO DE 1.992. 

Dispe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
para o exercício de 1993 e dá outras pro 
vidncias. 

O Prefeito Municipal de Altamira, Pará, no uso de suas 
atribuiçes legais, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Altamira, aprovou 
e EU sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 2  - Ficam aprovadas, com base nesta Lei, as DIRE 
TRIZES ORÇAMENTÁRIAS que servirão de base para a elaboração do Or 
çamento-Programa do Município, para o exercício de 1993. 

Art. 2 - São DESPESAS MUNICIPAIS todas as que tiverem 
como objetivo colirnado, a aquisição de BENS e a remuneração de 
SERVIÇOS que se destinem a consecução de PROGRAMAS e METAS do Go 
verno, além, naturalmente, ao atendimento dos compromissos de na 
tureza social, econ6inica e financeira, segundo os dispositivos a 
seguir: 

1 - O Orçamento para 1993  abrangerá os Poderes Legisla-
tivo e Executivo, neles compreendidos todos os Organismos ou Enti 
dades da Administração Direta e Indireta, com as DESPESAS fixadas 
obedecendo as prioridades definidas pelo Artigo desla Lei e, em 
sua execução, basear-se-ao em normas e instrumentos tcnico-lis 
que derivem da legislação em vigor. 

II - As DESPESAS no poderão ultrapassar o montante das 
RECEITAS estimadas e as Unidades Orçamentárias terão seus encar 
os projetados até o limite fixado para o exercício, levando-se - 
e conta as perspectivas do aumento ou diminuição das Atividades 
e Projetos e terão por base os preços de mercado era vigor no ms 
de agosto de 1992  e, ainda quaisquer alteraçes derivadas de ré 
formas fiscais ou tributárias, no que couber. 

III - Os Projetos em andamento terão prioridade sobre os 
novos, não se os podendo paralisar, a menos que haja prévia auto 
rizaçao do Poder Legislativo. 

IV - As obrigaçes resultantes do Serviço da Dívida, de 
Pessoal e Outros Encargos, terão prioridade sobre as chamadas 
açes de expansão porém, no que se referir às DESPESAS de PESSO-
AL, obedecer-se-a' o limite previsto pelo Artigo 38 contido no 
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"Ato das Disposiç6es Transitórias" da Constituição Federal, mesmo 
que ocorra a implantação do Plano de Cargos e Salários ou modifica 
çes de carter administrativo que resultem da aplicabilidade, no 
todo ou em parte, dos instrumentos legais que corupern. a Reforma 
Administrativa, ou sua consequente alteraço. 

V - As despesas decorrentes de compromissos da 	Dívida 
Interna Municipal serão assegurados, na Lei Orçamentária, as expen 
sas dos Encargos Gerais do Município, considerados seus aspectos 
próprios e a legislação em vigor. 

VI - Dos Impostos transferidos, consoante estabelecido pe 
lo Art. 212 da Constituição Federal, o Município fará aplicar o 
mínimo de 25% (Vinte e Cinco Por Cento) na manutenção e desenvolvi 
mento do Ensino. 

VII - Poderá integrar a Proposta Orçamentária, autorização 
para a realização de Operaçes de Crédito, por antecipação da RE 
CEITA, até o limite de 25% (Vinte e Cinco Por Cento) calculados so 
bre a estimativa da RECEITA. 

VIII - Todos os valores orçamentários são passiveis de alte 
ração quanto à fixação da DESPESA e sua execução, com base em auto 
rizaçao para a abertura de Créditos Adicionais (Suplementares) ate 
o limite de 70% (Setenta Por Cento) calculados sobre a DESPESA fi 
xada, devendo, tal autorização, estar contida em dispositivo da 
Tei que integrara'a Lei de Orçamento, respeitando—se o estabeleci—
o pela Lei 4.320 e a Constituição Federal ou normas afins, em pie 
.a vigência. 

IX - Outras aiteraçes dos valores orçamentários da DESPE 
A, e que possam, eventualmente, ultrapassar o percentual estabele 
ido pelo Inciso anterior, somente serão admitidas mediante prévia 
.utorizaçao legislativa. 

Art. 32 - O Executivo poderá firmar CONVÊNIOS com outras 
esferas de governo, com vistas ao desenvolvimento de Programas - 
prioritários nas áreas especificadas de sua atuação, sem 6nus para 
o Município, admitido, entretanto, o anus, quando se tratar de pro 
cedimento que resulte de imposição legal. 

Art. 42 - São RECEITAS do Município aquelas decorrentes 
de: 

1 - Tributos de sua competência, inclusive obrigaçes de 
rivadas da Contribuição de Melhoria; 

II - Execução de atividades econ&nicas derivadas do fun 

cionamento de Órgãos Internos regularmente instituidos ou já' exis 
tentes; 
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III - Transferências originarias de outras áreas de Governo, 

ou privadas, em decorrência de mandamento constitucional, ou de CON 
V MIOS; 

IV - Empréstimos e financiamentos, mesmo os decorrentes da 
antecipação da RECEITA, com prazo superior a doze meses ou vincula-
dos a obras e serviços públicos e autorizados por Leis específicas. 

Art. 5 °- - 0 Município fará executar, em caráter priorit á  
rio as AÇÕES de GOVERNO delineados para cada Setor e em consonância-
com o seguinte desdobramento: 

I - Secretarias de Administração, Planejamneto e Finanças: 
Implantação de Reforma Administrativa, de acordo com os instrumentos 
legais próprios, treinamento e capacitação de recursos humanos, rev i  
são ou atualização de alíquotas fixadas para a espécie tributária e 
preços públicos e, manutenção e aquisição de equipamentos e mate-
rial permanente, visando a otimização e racionalização dos serviços 
e Implantação da Guarda-Municipal. 

II - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos: 

- Construção de 20 (Vinte) Unidades Escolares, na zona 
rural; 

- Reforma, adaptação ou ampliação de 90 (Noventa) Unid a  
des Escolares, localizadas na Sede e na zona rural; 

- Construção de 03 (Três) Escolas de 1°- grau, com área 
construída de até 800 m2, cada uma, na zona urbana (Sede); 

- Aquisição de equipamentos para as Unidades Escolares 
numa estimativa blobal de 8.000 (Oito Mil) Unidades, a nível de ca r  
teiras, mesas, estantes, etc; 

- Construção de Ginásio coberto,para a prática de espor-
tes amadoristas, em área construída de 1.500 m2; 

- Reforma e ampliação do Estádio Municipal, na Sede; 

- Construção de 03 (Três) quadras de esportes polivalen- 
te, na Sede; 

- Construção de 01 (Ruma) oficina destinada ao ensino de 
artes plásticas, com área de 300 m2; 

- Construção de 01 (Hum) Museu, com área aproximada de 
200 m2; 

III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

- Construção de 15 (Quinze) poços artesianos, na zona ru.  
ral, também, na periferia da zona urbana (Sede); 

- Construção do Centro de Saúde, dotado de área para 
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pronto-socorro, capacidade para 80 (Oitenta) leitos e área total de 
1.800 m2; 

- Construção de 05 (Cinco) Postos de SaiSde, com área de 
120 in2 cada; 

- Desenvolvimento das atividades do Conselho Municipal de 
Sai.de; 

- Aquisição de Veículos leves e ambulâncias, para poio e 
perfeita execução das tarefas afins da Secretaria, em numero aproxi-
mado de 03 (Três); 

IV - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 

- Construção de rodovias municipais, em termos de 200 (Du 
zentos) ciuilometros,  aproximadamente; 

- Conservação de rodovias já existentes, em torno de 1.100 
(Hum Mil e Cem q.uiloinetros); 

- Restauração e manutenção de pontes localizadas em rodo 
vias municipais e construção de 50 pontes, em madeira ou concreto; 

- Construção de Centro Administrativo com área construída 
aproximadamente de 2.000 m2; 

- Ainpliaçao da fábrica de asfalto, em cerca de 50% 	de 
sua atual capacidade e, também, ampliação, em 50% da fábrica munici-
pal de artefatos de cimento; 

. 	 - Construção de cerca de 45.000 metros lineares de meio - 
fio, em vias urbanas, na Sede e na zona rural; 

- Construção de esgotos e galerias para escoamento 	de 
iguapluviais, em termo de 10 mil metros lineares, e calçadas late-
rais, em vias urbanas, a nível de 20 mil metros lineares; 

- Asfaltamento de vias urbanas, em termos de 120 mil me- 
tros quadrados e, revestimento, em bloquetes, outros 80.000 m2; 

- Construção de praças pi.blicas, em torno de 30.000 m2 de 
area; 

- Abertura de novas vias urbanas, aquisição de Veículos-
leves e pesados, máquinas pesadas e veículos coletores de residuos 
sólidos; 

V - SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO: 

- Construção de novo Mercado Municipal, em área de 15.000 
m2, na Sede e, área construída de 6.000 m2 e reforma e ampliação do 
Matadouro, na Sede, com cerca de 300 m2 de área construída; 

- Ampliação e restauração do Parque de Exposição, na Sede 
em torno de 20.000 m2 de rea; 

- Aquisição de equipamentos diversos, entre os quais co 
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lheitadeiras, tratores de pneus, sexneadeiras, veículos leves 	etc; 
- Construção de tanques de cimento, com capacidade 	de 

1.000 m2 cada, para desenvolvimento do projeto de piscicultura. 

VI - SECRETARIA DE ASSISTCIA SOCIAL 

- Construçao de creches, com área de 100 m2 cada uma para 
atendimento de criança carente; 

- Construção de Abrigo para idosos, com área de 250 m2; 
- Desenvolvimento das atividades do Estatuto dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. 

Art. 6 - A Proposta Orçamentria, para o exercício de 1993 
consagrara, em termos abrangentes, a destinação de recursos necess-
rios ao atendimento das DESPESAS normais de CUSTEIO, a todas as Se-
cretarias Municipais e seus respectivos Setores e Serviços, respeita 
dos critérios técnicos e legais. 

Art. 72 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira, aos 31 dias do 
ms de Agosto de 1.992. 


