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LEI IL 501/90 

Disp6e sobre as diretrizes orgarnentâ-
rias para 0 exerciclo financeiro de 1.991, 
e d& outras providncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRA1, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, fago saber que a Camara Municipal aprovou 
e Eu sanciono a seguinte Let: 

cm 	 CAP1TULO I 
DAS DISPOSI9ÔES PRELIMINARES 

Art. 1 - Para elaboragäo do Orgarnento 	do 
Municlpio relativo ao exerc±cio de 1.991, ficam estabelecidas 
as diretrizes gerais de que trata esta Lei. 

CAPITULO II 
DOS GASTOS MUNICIPAIS 

Art. 2 - Constituem Os gastos 	municipais 
aqueles destinados 	aquisiç&o de bens e serviços para o curn- 

primento dos objetivos do Munic{pio, bern como dos compromis-
SOS de natureza social e financeira. 

Art. 32 - Os gastos do pessoal sero proje-
tados corn base na polltica salarial estabelecida pelo Governo 
Municipal para os seus servidores estatutârios. 

Art. 49 - 0 montante das despesas no deve-
r ser superior ao das receitas. 

CAPITULO III 
DAS RECEITAS MUNICIPAIS 

Art. 59 - Constituem receitas do Municipio' 
aquelas provenientes: 

I - dos tributos de sua competncia; 
II - de prestagGes de servigos; 
III - das cotas-partes das transferncias efe 

tuadas pela uniao e pelo Estado, relati 
vas as participaç6es em impostos fede-
rais e estaduais, conforme artigo 158 
da CF; 

IV - de convnios firmados com 6rgaos gover-
namentais e entidades privadas; 

V - . de ernprstirnos e finanpiamentos corn pra 
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zo superior a 12 meses, 	autorizados 
por let Ss.pec{fica, vinculados a 	0- 

.
bras e serviços p(iblicos; 

VI - de empr&stimos tomados por antecipa-
ço da receita. 

Art. 6 - Na estimativa das receitas se- 
ro considerados Os efeitos das rnodificacSes na legislaço 
tributria realizada pelos Governos Federal e Estadual. 

Art. 72 - 0 municipio fica obrigado a ar-
recadar todos os tributos de sua competancia, inclusive a da 
Contribuigao de Melhoria. 

PARAGRAFO 1 •- 0 câlculo pars, lançamento, 
cobranga e arrecadacao da Contribuigao de Melhoria, obedecer 
aos crit&rios estabelecidos em legislaçao especifica e sera  
levado ao conhecimento da popu1aço pelo meio de comunicacao' 
mats acessivel, tal coma: jamal, r&dio, ou afixag.o em local 
pGblico. 

FARAGRAFO 2 - A Administragao Municipal 
empenhar-se--a no sentido de agilizar a execuço da divida a-
tWa inscrita, tributâria e n.o tributâria, par meias amiga-
veis Cu judiciais. 

CAPITULO IV 
DAS PRIORIDADES E METAS 

Art. 8 -As prioridades e metas a 	serem 
observadas na elaboragao do orçamento do Municipio para a e-
xerccio financeiro de 1.991, estao discriminadas no Anexo da 
presente Lei. 

Art. 9 9  - Os criterios adotados pars, defi 
nig3.o das prioridades e metes sac os seguintes: 

I - a manutençao de atividades terâ prio-
ridade sabre as agoes de expans.o; 

II - Os projetos em fase de execuço, des-
de que contidos nesta lei, tero pre-
ferncias sobre novas projetos. 

A 

NAVIRAI 
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Art. 10 2  - Esta Lei entrar& em vigor na cia 
ta de sua publicacao. 	 - 

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVI-
RAt, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos 17 (dezessete) dias 
do rns de dezembro de 1.990. 

------ NEVAWJ7SE DE MATOS 
-Prefeito Municipal- 

Ref. Projeto de Lei n 9  022/90 

Autor: Executivo Municipal. 
NM'iJTRAEAj±$ rr 	wa* 
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Praça Filinto Muller, 343- Fone (067) 461-1010 
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PREFE.ITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
ESTADO DE MATO 0110580 DO SUL 

ANEXO AU ARTIGO 32  DA 121 Ng 501/90 

Ppioridades e metas a serem obedecidas pa el.abo-
rago do Orçsmento Municipal pan o exercIqio ft 
nanceiro de 1991. 

I - PQDER LEISLATIVQ 
1 - MELMURIAS NAS INsTALAçES E FUNCIONAMENTO PA CAMARA 

MUNICIPAL. 

II - PaPER EXECUTIVO 
1 - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAgAO GOVERNAMENTAL 

1.1 - M0iJERNIzAç0 PA ADMINIsTRAçA0 PUBLICA MUNICI-
PAL Aperfelgoar Os sistemas administrativos' 
e de planejamento das aç3es governamentais, de 
arrecadagao e fisca1izaço tributâna, de ela-
boragAo e execuço orçamentara.a, de programa-
gao e execugjo financeira, de contabilidade, 
tornada d, contas e de recursos humàñc.s. 

2 - EDUCAQO 
2.1 - DESENVOLVIMENTO DA EDUC.Aç.A0 BASICA - Dat con-

tinuldade As agaes, a fim de beneficiar apro-
xlmadamente 2.000 (dois mil) alurios da rede es 
colar do Municiplo. 

2.2 - EXPANS0 E MELERIA DO ENSINO - Par continuida 
de As obras de construgao, recuperago C ansta 
iagão em aproximadarnente 35 (trinta e cinco) 
escolas. 	 - 

2.3 - MANUTE:NQO PA CAPACIDADE DE MATRICULA - 
vidar esforgos no sentido de oferecer 	condi- 
gaes para abrigar e promover novas 	matriculas 
em estabelecimentos de enslrio municipals, eons 
cientizando os pals •para tal firm. 

2.4 - Desenvolver as ag6es de impiantagao e constru- 
gio de creches/escolas maternais, inclusive 	a 
aqui.s1.co  de terrenos. 

3-SAIIJDE 
. 

SSISTNcIAMEDIc0-HOSPITALA-Ass1stiras 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRA1 

seas em postos de saide e hospitals; 	coriti- 
nuar as obras em andamento, coritruir, refer-
mar, meihorar e reequipar unidades tie saGde, 
no ambito do De.partamento. 

3.2 - SAUDE MATEINO-INFANTIL - Impl:àritar e arnpllar' 
o atePdirnento a sàAde da rnulh&r e da crtança, 
beneficiando jnôrneras pessoas. 

3.3 — I4EDflAMENTOS - D.lstrihuir medicamentos e far-
micias bsicas visando beneficiar as pessoas 
carentes. 

3.4 - ALIMENTAQAO E NUTHIQO - Criar e manter 	urn 
programa de distribuiço de alimentos a pes-
soas carentes, 

3.5 - PI'Om.OVer agaes relacioniadas corn a construç4o 
de CRECHES. 

3.6 - Promover as agGes de concluso das Obras äö 
Hospital Municipal, Ambulatoric, Centro Odori-
toi6gico, Postos de Saüde e Heinocentro 

3.7 - Promover as aç6es tie 1rnp1antaço, reforma, e 
consttucao de Casas da Sopa. 

4 - ASSISTftNCIA SOCIAL 
4.1, - A$SISTftNCIA SOCIAL - mestar assist8ncia as 

I comunidades barentes visando 0 atendime'nto a 
diversas pessOás, preferencialmente aos men 
res e idosos. 

S - HAITAQO E UFBANISMO 
5.1 - DESENVOLVIMENTO URBANO - Rrornover a reUrbani-

zacao de areas e vias piiblicas, ajardinarnento 
de praças, calgarnento, asfaltamento de ruas e 
avenidas e construgao de rede tie &guas p.lu-
vials; abertura de novas ruas e construglo tie 
praças e jardins.. 

5.2 - Impiantaco e Amp1iaço de Conjuntos Habita-
cionais. 	 at 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRM 
ESTADO DE MATO GBOSSO DO SUL 

5.3 - Desenvolver as agSes de construço de muros, 
cneio-fios, guias e sargetas em ruas e aven! 
das. 

6 - OWRAS 
6.1 - Desenvolver as agóes de pinejamentb, lshplan-

tago e complementacâo das obras de constru-
go de drenagens, esgotos e controle de lo-
gradouros insalubres. 

6.2 - Construqo do P14dio do Poder Legislativo. 

7 - TRANSPORTES 

,S 	7.1 - RESTAURAçTh E C0NSERvAcA0 DA MALF{A RODOVIA- 
RIA MUNICIPAL - Ampliar a quilometragem de 
estradas vicinais em oonaaqaes tie USC. 

7.2 - CQNSTRUO E PAVIMENTAçO DE TftECHOS R000VIA-
RIDS - realazar obras, orlando novas estradas 
vicinats interligando as rodovias estaduais e 
federais, corn a finaliciade tie escoar a prothi-
çjo industrial e agropecuaria. 

7.3 - CONSTRtJçO .DO TERMINAL RODOVIAflIO. 
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zo superior a 12 meses, 	autorizado.s 
por lei especifica, vinculados a 0- 

bras e serviç.os p&b1ios; 
VI - de empr&stimos tomados por antecipa-

ço ia receita. 

Art. 62 - Na estimtiva das receitas se-
ro considerados os efeitos das modificaqaes na lega.slag&o 
tributaria realizada pelos Governos Federal e Estadual. 

Art. 	- 0 munio{pio tica obri.gato a a"- 
Tecadar todos as tributos de sua compet.&hcia, inclusive o da 
Contribuicao de Mè.ihoria. 

PARAGRAFO 1 2  - Ocâlculo pra langarnento, 
cobranga e arrecadaqao da Contrabuiçao de Melboria, obedecera 
aos critrios estabelecidos em legislaço especifica e sera 
levado ao conhecimento da populago pelo inelo de comurncaço' 
mais aeessvel, tal como jornal, radio, au afixagäo em local 
p6blico.. 

PARAGRAFO 2 - A Administraqo Municipal 
empenhar-se-a no sentido de agitizar a execugo da divida a-
tciva inscrita, tributiria e n.o tri.b.ut&ria, pot melos .ami,g'- 
veis ou judiclais. 

CAVITtJIJO IV 
DAS PRIORIDADES E METAS 

Art. 8 -As prioridades e metaE a. senm 
observadas na e1aborago do orqathento do Munic{pio para 0 

xercicio financeiro de 1.991, eát.äo discrirninadas no Ariexo da 
presents Lei.; 

Art. 92 - Os oriterios adotados para deft 
nigjo das prioridades e metas so os seguintes:. 

I - a manutengo de atividades ter& prio-
ridade sobre as açoesde expansao; 

II - Os projetos em fase de exècug.äo., des-
de que contidos riesta lei, terse pre-
ferancias sobre novos projetos. 

 -' -lit- 



Art.. 10 -. Esta Lei entrar& em vigor na 4a 
ta de sua public.ag&o. 

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVI-
RAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, acs 17 (dezessete) 	dias 
do ms de dezembro de 1.90. 

NEVXWJSKDE MATOS 
-PrefeiXo Municipal- 

Ref. Projetb de Let n 9  022/90 
Autor: Executivo Municipal 
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