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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
EUGANIO BARROS

LEI N° 147 DE 08 DE JULHO DE 2021

LEI N° 147 DE 08 DE JULHO DE 2021
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, PARA 0
EXERCÍCIO DE 2022, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a Câmara Municipal de Governador Eugênio
Barros, Estado do Maranhão, aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - Esta Lei estabelece as diretrizes para elaboração da
Proposta Orçamentária do município de Govern,dor Eugênio
Barros, do exercício financeiro de 2022 e abrangerá os Poderes

Executivo e Legislativo.
TÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELEBORAÇÃO DO
ORÇAMENTO
Art. 2° - A elaboração da Proposta Orçamentária do Município
de Governador Eugênio Barros, para o exercício financeiro de
2022, atenderá as diretrizes aqui definidas, mantendo as
normas financeiras estabelecidas pela legislação vigente, com
fundamentos na Lei 4.320/64, Constituições Estadual e Federal,
Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei Orgânica do
Município, Código Tributário Municipal e Lei Complementar ng
101/2000, atendendo aos seguintes princípios:
I - 0 montante das despesas fixadas não deverá superar as
receitas previstas, para cumprir o principio orçamentário de
equilíbrio;
II - A lei orçamentária compreenderá todas as receitas,
inclusive as operações de créditos, desde que autorizadas pelo
Legislativo, conforme determinação do artigo 39 da Lei ng
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4.320/64;
III - Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, para
cumprimento do principio de universalidade do orçamento,
conforme explicitado no art. 6Q da Lei n2 4.320/64;
IV - As Unidades Orçamentárias terão suas despesas correntes,
para o exercício financeiro do ano 2022, estimadas com base
nos pregos do mês de julho/2021, considerando o
dimensionamento dos serviços a serem ofertados para a
comunidade;
V - A receita será estimada com base em previsões dos órgãos
federais e estaduais e por projeções estatísticas fundamentadas
em levantamentos das receitas efetivamente arrecadadas nos
últimos três exercícios: 2018, 2019 e 2020;
VI - Os projetos em fase de execução terão prioridades sobre os
novos, não sendo permitida a paralisação, para evitar
desperdícios dos recursos públicos e, necessariamente,
deverão integrar a proposta orçamentária a ser enviada ao
Legislativo até a data de 31.08.2020;
VII - O município aplicará, no minim, 25% (vinte e cinco por
cento) da receita resultante de impostos, mesmo que seja de
recursos transferidos, conforme determina o art. 212 da
Constituição Federal, na manutenção e desenvolvimento do
ensino;
VIII - O município manterá o funcionamento dos programas de
ensino através de recursos oriundos das seguintes fontes:
a) 0 FUNDEB integrado por recursos da parcela de
contribuição de 20% (vinte por cento) das receitas do FPM,
ICMS, IPI Exportação, do ICMS-Desoneração, IPVA, ITR, ivru,
ISS, ITBI e IRRF;
b) Os recursos do MDE - Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino composto por 5% (cinco por cento) das receitas do FPM,
ICMS, IPI exportação, ICMS desoneração, IPTU, ITBI, ISS,
IPVA, ITR e IRRF;
C) A complementagdo do FUNDEB feita pela Unido;
d) Os recursos próprios municipais de aplicação superior aos
25% (vinte e cinco por cento) exigidos pela Constituição
Federal;
e) Recursos municipais para manutenção e desem olvimento do
ensino infantil;
f) Apoio a estudantes do ensino médio e superior;
g) Capacitar os professores da rede municipal do ensino infantil
e fundamental, através de convênios de cooperação técnica
com instituições de ensino superior objetivando, em 2022,
trabalhar com docentes reciclados para desempenho de suas
atividades nas salas de aula.
IX - A receita tributária municipal, oriunda de impostos, a ser
alocada na proposta orçamentária, não poderá ser inferior a
1,0% (um por cento) do total da receita estimada;
X - O município, conforme o art. 11 da LC 101, de 04.05.2000,
empreenderá esforços para arrecadar os tributos da sua
competência constitucional;
XI - O município não poderá dispender, em obediência ao
artigo 169 da Constituição Federal, em despesas com pessoal,
valor superior a 60% (sessenta por cento) do total da receita
corrente liquida;
XII - Entende-se como despesas com pessoal, a nível municipal,
na forma do artigo 18, da Lei Complementar n2 101, de
04.05.2000, o somatório dos gastos com os ativo', os inativos,
pensionistas, cargos, funções ou empregos civis e membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos
da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
às entidades de previdência.
XIII - Em atendimento ao artigo 20, da Lei Complementar n2
101, de 05.04.2000, inciso III, letras "a" e "b", o limite de que
trata o item XI será distribuído da seguinte forma:
6% (seis por cento) para o Poder Legislativo e 54% (cinqüenta e

quatro por cento) para o Poder Executivo.
Art. 32 - 0 Poder Executivo fica obrigado a implementar os
meios necessários para arrecadar os tributos de sua
competência, instituídos pelo art. 156 da Constituição Federal
devendo, para tanto, aparelhar a máquina administrativa do
Setor de Arrecadação, Fiscalização e Tributação.
Art. 42 - 0 Poder Executivo Municipal poderá celebrar
convênios, com outras esferas de governo, para promover o
desenvolvimento de programas nas áreas de educação, cultura,
assistência social, infraestrutura urbana, transporte,
comunicação, saúde e outros de interesse da comunidade,
mesmo que seja com contrapartida de recursos financeiros, sem
prejuízo das metas inseridas no orçamento, mas que sempre as
complemente.
Art. 52 - A concessão de qualquer vantagem ou o aumento de
remuneração, ou ainda a alteração de estrutura do Plano de
Cargos e Salários, bem como a admissão de pessoal, a qualquer
titulo, só poderá ocorrer se houver dotação orçamentária
suficiente para atender as despesas, durante todo o exercício
financeiro, sempre atendendo aos incisos XI, XII e XIII, do
artigo 22, destas Diretrizes Orçamentárias.
Art. 62 - 0 Executivo Municipal aprovará, através de decreto, o
Cronograma de Desembolso para a Câmara de Vereadores e
todos os órgãos da administração, para evidenciar as cotas
mensais a que tem direito.
Art. 72 - O Orçamento Anual obedecerá h estrutura da Lei
Federal n2 4.320/64, através dos seus quadros e anexos.
Art. 82 - Com base no art. 161 e seu parágrafo único, da
Constituição do Estado do Maranhão, o prefeito deverá enviar,
ate o dia 31 de agosto do corrente exercício, o Projeto de Lei
Orçamentária Anual (LOA) à Camara Municipal que o apreciará
até o final da sessão legislativa, devolvendo-o para sanção.
Art. 92 - A Proposta Orçamentária incluirá dotações para
pagamento de juros, amortização e encargos da divida
contratada pelo município junto ao INSS e Equatorial
Distribuidora de Energia S.A.
Art. 10 - O município disponibilizard dotação orçamentária
para atender despesas de precatórios judiciais, encaminhados
ao Executivo até julho de 2.021.
Art. 11 - O município poderá realizar Operações de Crédito por
Antecipação da Receita Orçamentária na forma definida nos art.
32 e 38 da LC 101/2000.
Art. 12 - 0 Poder Executivo municipal fica autorizado a efetuar
contratação por tempo determinado, no exercício financeiro de
2022, na forma do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal,
nas áreas de educação, saúde e ação social, ate a realização do
concurso público, ou por meio de seletivo simplificado enquanto
perdurar a pandemia CORONA VIRUS-19, obedecendo aos
limites dos recursos orçamentários fixados na Lei Orçamentária
Anual.
Art. 13 - O município dará prioridades, no exercício de 2022, às
ações relacionadas a seguir, segundo as funções de governo
exercidas pela administração municipal, que estão
incluídas no Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio
2022-2025, conforme especificações contidas no TÍTULO III.
TÍTULO III
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
NA AREA LEGISLATIVA

1. Proporcionar o funcionamento da Câmara de Vereadores
através da regularidade dos repasses de recursos
financeiros, até o dia 20 de cada mês, no limite
definido pela legislação, conforme planilha a ser
apresentada pelo Executivo com base no Balanço do
exercício de 2021, observando que a despesa com
remuneração de vereadores não poderá ultrapassar 5%
(cinco por cento) da receita efetivamente arrecadada no
exercício imediatamente anterior, conforme art. 29, IV,
"a", da Emenda Constitucional 25/2000, que vigora
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desde 2001;
2. Elaborar o cronograma de repasses ao Poder Legislativo

Municipal, com base na Planilha das receitas
efetivamente arrecadadas no exercício de 2021;3

3. 0 limite de gastos com pessoal e encargos sociais do
Poder Legislativo sera de 6% (seis por cento) do total da
receita corrente liquida do município no exercício,
conforme artigo 20, inciso II, letra "a", da Lei
Complementar nct 101/2000;4

4. A despesa com pessoal e encargos sociais dos servidores
não poderá superar 70% do valor repassado, no
exercício, pelo Executivo Municipal;5Fixar em 7% o
valor do repasse ao legislativo, com ba • e na receita
corrente liquida efetivamente arrecadada no exercício
de 2021.

CAPÍTULO II
NA AREA ADMINISTRATIVA
1.Adequar a remuneração dos servidores municipais quando
houver ajuste do salário mínimo, respeitando os limites de
gastos em 54% definidos pela Lei Complementar ng 101/2000 e
com o aumento da receita municipal;
2. Manter o funcionamento da Guarda Municipal e implantar
um ponto de apoio no Povoado Socorro.
3. Elaborar e acompanhar a execução dos instrumentos de
trabalho do Governo Municipal;
4. Manter o controle da execução das políticas públicas
municipais;
5.Manter os serviços de comunicação do governo;
6.Manter o controle do patrimônio municipal;
7.Implantar os meios necessários para execução da política de
articulação do governo municipal;
8.Implantar os meios de articulação do município com órgãos
de outras esferas de governo;
9.Proporcionar os meios de desenvolvimento do município nas
diversas areas de atuação;
10.Manter a Procuradoria Geral do Município.
CAPITULO III
NA AREA FINANCEIRA
1. Elevar a receita tributária mediante a implementação do
processo de arrecadação de todos os tributos;
2.Revisdo e atualização do Código Tributário Municipal;
3. Alocar recursos em todas as Unidades Orçamentárias para
as contribuições previdencidrias;
4. Procurar o equilíbrio financeiro e orçamentário para evitar
a existência de déficit financeiro;
5. Alocar recursos para pagamento de juros e encargos da
divida negociada com o INSS;
6. Alocar recursos para pagamento da amortização da divida
negociada com o INSS;
7. Alocar recursos para pagamento do parcelamento de débito
junto á. EQUATORIAL;
8. Recolher, com regularidade, as coatribuições
previdencidrias ao INSS e ao PASEP;
9. Manter o funcionamento e equipar a Controladoria Geral do
Município.
CAPÍTULO IV
NA AREA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO •
1.Promover projetos de desenvolvimento rural
autossustentdvel;
2. Distribuição de sementes, inseticidas, herbicidas e
implementos agrícolas para o pequeno produtor rural;
3. Construção e restauração de Centros de Abastecimento;
4. Construção de Matadouro Público;
5. Apoio para produção e comercialização de produtos
hortifrutigranjeiros;
6. Abertura de açudes;
7. Restauração de açudes de pequenos produtores;
8. Manter o funcionamento da vigilância sanitária animal;
9. Incentivar a produção orgânica de alimentos, sem a presença

de defensivos artificiais;
10. Manter, na medida das disponibilidades financeiras, as
estradas municipais sempre em condições de proporcionar o
escoamento da produção da agricultura familiar;
11. Reativar associações de pequenos produtores;
12. Apoiar a implantação de feiras dos pequenos produtores
rurais;
13. Revitalização do açude da sede, do Povoado Socorro e
do Povoado Belmonte.
CAPÍTULO V
NA AREA DA EDUCAÇÃO
1. Manter o funcionamento da atual rede de ensino público
municipal, objetivando a buscativa de todos aqueles que se
encontram fora das escolas;
2. Equipar a Secretaria Municipal de Educação;
3. Equipar escolas da rede de ensino básico municipal;
4. Expandir a capacidade de atendimento da rede de ensino
básico, com a construção e ampliação de escolas;
5. Manter o programa mais educação;
6. Apoiar o desenvolvimento do ensino através dos recursos da
Quota do Salário Educação (QSE);
7. Promover o ensino de pessoas adultas, para redução do
analfabetismo, através de parcerias com os governos estadual e
federal;
8. Melhorar e manter a política de compra, distribuição e
preparação da Merenda Escolar junto 6. rede de ensino
instalada no município;
9. Fornecer material didático e pedagógico para professores e
alunos das escolas públicas municipais do ensino básico, em
nível de escolas do ensino rural inicial e final, ensino urbano
inicial e rural, ensino infantil urbano e rural;
10. Restauração e adequação de Unidades Escolares da rede de
ensino básico, em nível de escolas do ensino rural inicial e final,
ensino urbano inicial e rural, ensino infantil urbano e rural;
11. Expandir o programa de formação continuada de
professores das escolas de educação básica municipal, com
cursos de aperfeiçoamento e reciclagem para que, em 2021,
haja melhorias na qualidade de ensino;
12. Manter, melhorar e ampliar os serviços de transporte
escolar;
13. Capacitar docentes do ensino infantil;
14. Realização de oficinas pedagógicas;
15. Fornecimento de fardamento a alunos da rede municipal de
ensino;
16. Atualizar o Plano de Carreira do Pessoal do Magistério;
17. Expansão do serviço medico-odontológico nas escolas
municipais;
18. Promover olimpíadas ou concursos nas diversas areas das
disciplinas constantes na grade curricular;
19.Manter a qualidade da merenda escolar, para os diversos
níveis de ensino, obedecendo a parcela a ser fornecida pela
produção local oriunda da agricultura familiar;
20.Climatizar escolas da rede pública municipal;
21. Informatizar as escolas da rede pública municipal;
22.Instalar salas para funcionamento dos conselhos ligados
Secretaria de Educação.
CAPÍTULO VI
NA ÁREA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
1. Construção de pavimentação asaltica, em bloquetes e em
pedras, meio-fio e sarjeta em vias públicas;
2. Construir e Restaurar Pragas e Jardins;
3. Construir obras básicas para melhorar a infraestrutura
urbana;
4.Restauração de logradouros públicos;
5.Manutengdo e melhoria dos serviços da limpeza pública;
6. Construção e melhoria de habitações urbanas;
7. Construção e melhoria de residências rurais;
8. Aquisição e regularização de terrenos para loteamento, na
sede e nos povoados, para famílias de baixo poder aquisitivo,
conforme normas previamente estabelecidas;
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9. Construção e melhoria de cemitérios públicos;
10. Manutenção da iluminação pública;
11. Identificar com placas ou sinais os logradouros, pragas e
jardins públicos.

CAPÍTULO VII
NA ÁREA DA SAÚDE
1. Manter, implantar e modernizar o atendimento nas
Unidades de Saúde do Município, PEC/Saúde na Hora, CAPS e
Centro COVID ;
2. Manter as atividades de vigilância sanitária e
epidemiológica;
3. Manter, ampliar, reformar e modernizar a estrutura da
Secretaria de Saúde, através da construção e equipamento de
Unidades de Saúde, incluindo as Academias de Saúde;
4. Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde e CAPÍTULO XI
Agente de Controle de Endemias; NA AREA DE ESPORTES E LAZER
5.Manutengdo do Programa da Farmácia Básica; 1. Manutenção de atividades de apoio as práticas esportivas;
6. Manutenção das atividades de Bem-Estar Familiar através 2. Construção e melhoria de pragas esportivas;
de convênio; 3. Promover atividades esportivas regionais;
7. Manutenção de estratégias da Saúde da Família; 4. Promover os campeonatos municipais de P e 2a divisões;
8. Aquisição de unidades móveis de saúde; 5. Promover os Jogos Estudantis Municipais;
9. Equipamento da Secretaria Municipal de Saúde; 6. Implantar atividades esportivas nas escolas.
10. Capacitar profissionais da area da saúde; 7. Implantar o Campeonato Municipal e Torneios de
11.Manutengdo de campanhas de prevenção de doenças, LIRA e Futebol Feminino.
de vacinação;
12.Estruturação do sistema de vigilância epidemiciógica; CAPITULO XII
13.Implementar o Programa de Prevenção das Doenças NA AREA DE ENERGIA
Sexualmente Transmissíveis (DST); 1. Solicitar a Implantação e ampliação do sistema de
14.Manutengão do Programa Educação para a Saúde e eletrificação rural;
Programa Saúde na Escola; • 2. Solicitar a ampliação do sistema de eletrificação urbana.
15.Manutengdo do Programa Saúde Bucal e Laboratórios de CAPÍTULO XIII
Próteses Dentárias; NA AREA DE TRANSPORTE
16.Implantação do Programa de apoio e complementagdo 1.Abertura de estradas vicinais nos trechos: São Pedro-Lagoa
alimentar para crianças e gestantes; do Ouro-Ouro e Cipó-Desconsolo;
17.Manter as ações de locomoção de pessoas enfermas para 2. Conservação e restauração da malha viária municipal;
tratamento fora do domicilio (TFD). 3. Construção e restauração de pontes e bueiros;
18.Manter, ampliar, reformar e modernizar a estrutura da 4. Conservação das margens das estradas municipais, com
secretaria de saúde, bem como a construção e realização de row.
equipamento de unidade de saúde nas localidades Lagoa
do Ouro, Bacuri e Bulandeira, incluindo as academias de CAPÍTULO XIV
saúde. NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPITULO VIII
NA AREA DO MEIO AMBIENTE 1. Implantar projeto de capacitação de mão-de-obra;
1.Realizar convênios com outros órgãos para desenvolver 2. Participar na execução de projetos comunitários;
política de preservação do meio ambiente do município; 3. Manutenção e ampliação dos serviços de convivência e
2.Criar areas de preservação ambiental; fortalecimento de vínculos;
3.Proteger as matas ciliares para evitar o assoreamento dos rios 4. Manutenção de atividades de apoio a população de baixa
e córregos; renda;
4.Construgdo do Balneário da sede para saneamento do açude 5. Oferecer atendimento a população carente para sua inclusão
do Bom Lugar; social;
5.Proceder ao levantamento de areas para preservação 6. Manutenção do programa de assistência alimentar;
ambiental; 7.Distribuição de filtros para a população de baixo poder
6.Arborização de logradouros públicos. aquisitivo;
7.Proteger a mata do Socorro, instituída por lei municipal 8.Manutengdo do programa Benefícios de Prestação Eventuais:
ng 055/ 2001, para evitar o desmatamento protegendo auxilio funeral e auxilio gestante;
com cerca em todos os seus limites externos. 9. Apoio financeiro para tratamento fora do domicilio;
CAPITULO IX 10. Manter a política de apoio à mulher;
NA AREA DE SANEAMENTO 11. Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de
1. Implantação e ampliação de sistemas de abastecimento d Mulher;
água; 12. Realizar, em todo município, a política de conscientização
2. Implantação de kits sanitários; do papel da mulher na famfiia e na comunidade;
3.Construgdo de obras de saneamento básico: aterro sanitário e 13. Manter programas de atendimento direto a população;
sistema de esgoto; 14. Manter o funcionamento do Conselho Tutelar;
4. Melhoria da qualidade da água; 15.Realização de conferências, palestras e outros eventos que
5. Implantação do sistema de esgoto no município envolvem a comunidade.
6. Manter o fornecimento de água, gratuitamente, para a 16.Implantar um Ponto de Atendimento no Povoado
população de baixa renda, na zona rural; Socorro, para atender na Area da Assistência Social.
7.Controlar o consumo de agua potável fornecida para a
população para evitar desperdício e uso inadequado;

8. Construção de galerias para escoamento de águas pluviais;
9.Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica para
implantação do aterro sanitário.
CAPITULO X
NA AREA DA CULTURA E ARTES
1.Promover cursos e concursos nas areas de arte e cultura;
2.Promover as atividades culturais, recreativas e desportivas no
município;
3. Comemoração do dia da Pátria;
4. Incentivar e custear as Festas Juninas/2022;
5. Incentivar e custear o Carnaval/2022;
6.Apoiar os festejos do Santo Padroeiro e o dia do
Evangélico, do Município de Governador Eugênio Barros.
7.Realizar as comemorações do dia do aniversário da cidade.

TÍTULO IV

Do 01-ALAtEl rE A 1•• • II• II I
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METAS FISCAIS

CAPÍTULO I

METAS RELATIVAS AS RECEITAS

1. As metas relativas a receita para o corrente exercício de
2020, para os dois anos subsequentes e para os dois

antecedentes, estão consolidadas na forma do anexo II-A;

2. A demonstração das principais variações entre a receita
programada para os exercícios de 2018 a 2022 está

representada nos anexos III-A, III-B e III-C;

3. Para definição do valor da receita projetada para o exercício

de 2021 e para os dois subseqüentes, foram utilizados os

seguintes critérios: crescimento vegetativo de 5% (cinco por

cento), considerando a evolução da receita no período 2018 e

2019 e programada para 2020, incremento na arrecadação

tributária para 2021 tendo em vista as ações relacionadas com
a revisão do sistema de arrecadação e fiscalização do município

a nível não superior a 5% (cinco por cento);
CAPÍTULO II

METAS RELATIVAS As DESPESAS
1.As metas relativas às despesas para o exercício de 2020 e

para os dois anos subseqüentes serão demorstradas por

categorias econômicas de despesa, conforme anexo II-A, II-B e

II-C;
2.Para o exercício de 2021 as metas relativas às despesas serão

demonstradas, também, em nível de poder, na forma do anexo

H-D;
3.Demonstração das principais variações entre a despesa

programada para o corrente exercício de 2020 e projetada para

2021 de acordo com o anexo II-A, II-B e II-C;
4.Especificação das metas fiscais para 2021, em nível de

projetos e atividades, por função e sub-funções de governo,

desdobradas por quadrimestre.

CAPtruLo III
METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Demonstração dos valores estabelecidos como metas de

resultados primário e nominal para o período 2019/2023, na

forma do anexo II-B e II-C.

CAPÍTULO IV
METAS RELATIVAS AO MONTANTE DA DÍVIDA DO

MUNICÍPIO
Demonstração da divida do município para o período

2019/2023, conforme anexo II-C;

Art. 14 - Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de

2022, revogadas disposições em contrário.

Governador Eugênio Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO

Prefeito Municipal

ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

(UNIDADES ORÇAMENTÁIAS)

1. CÂMARA MUNICIPAL
2. GABINETE DO PREFEITO
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMP IISTRAÇÃO,

PLANEJAMENTO E FINANÇAS

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

- FUNDEB

8. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -

MDE
9. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - FMAS
13. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES

E LAZER
14. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

15. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
16. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Governador Eugênio Barros (MA), 08 DE JULHO DE 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO

Prefeito Municipal

ANEXO II- METAS
ANEXO II-A - METAS FISCAIS
(Art. 42, § 12, da Lei Complementar N° 101/2000)

'Boor IZADO 'REALIZADO 'PREVISTO 'PIA 'PREVISTO 'PREVISTO
ESPECIFICAÇÃO 2019 2021 % 2022 2023

RECEITA TOTAL

.,2020

37.397.663,24 39.001.099,69 52.337.514,00 5 54.954.390,00 57.702.108,00

DESPESA TOTAL -37.037.141,73 .40.516.656,67 52.337.514,00 5 -54.954.390,00 -57.702.108.00

RESULTADO NOMINAL 360.521,51 .1.515.556,98 0,00 ,00 0,00

,RECEITA FISCAL LIQUIDA 37.397.663,24 39.001.099,69 .52.337.514,00 • 4.954.390,00 .57.702.108,00

Fonte: Balanços 2019, 2020 e Orçamento 2021. PPA 2018-2021.

Os valores a titulo Reserva de Contingência, para os anos de

receitas estimadas e despesas fixadas, apresentam-se assim:
2021: R$ 799.422,00; 2022: R$ 839.393,00; 2023: R$
881.363,00; 2024: R$ 925.431,00; e, 2025: 971.702,00

ANEXO II-B - RESULTADO NOMINAL

'REALIZADO 'REALIZADO 'PREVISTO 'PREVISTO 'mews°
ESPECIFICAÇÃO 2019 2020 2021 2022 2023

RECEITA TOTAL 37397.663,24 39.001.099,69 52337.514,00 54.954.390,00 57.702.108,00

DESPESA TOTAL -37.037.141,73 -40.516.656,67 52.337.514,00 54.954.390,00 57.702.108,00

RESULTADO NOMINAL 360.521,51 .1.515.556,98 3,00 2.00 3,00

Fonte: Balanços 2019, 2020 e Orçamento 2021. PPA 2018-2021.

ANEXO II-C - RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO
'BPAIIZADO
2019

'REALIZADO
2020

PREVISTO 'PREVISTO
2021 2022

VREvIso
2023

RECEITA TOTAL 37.397.663,24 39.001.099,69 52.337.514,00 54.954.390,00 57.702.0108,00

(-1 DEDUÇOES

REC. OPER. CREDITOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS 37.397.663,2409.001.099,69 52.337.514,00 54.954.390,00 . 57.702.108,00

DESPESAS TOTAIS 37.037.141,73 40.516.656,67 52.337.514,00 54.954.390,00 57.702.108,00

I.) DEDUÇÕES

JUROS E ENCARGOS DIVIDA 61.198,62 14.475,83 57.750,00 60.638,00 63.669,00

AMORTIZAÇA0 DA DIVIDA 753.090,37 645.402,92 567.000,00 595.350,00 629.118,00

OUTRAS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS-FISCAIS LIQUIDAS 36.222.852,74.39.856.777,92 51.712.764,00 54.298.402,00 57.013.321,00

80ESULTADO PRIMÁRIO 814.288,99 659.878,75 624.750,00 655.988,00 688.787,00

Fonte: Balanços 2019, 2020 e Orçamento 2021. PPA 2018-2021

Governador Eugênio Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II-D - METAS DAS DESPESAS PARA 2022 POR

PODER

PODER METAS PARA 2022

LEGISLATIVO 1.335.563,00

EXECUTIVO 53.618.827,00

TOTAL 54.954.390,00

ANEXO III - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

(Art. 42, § 2°, Inciso II, Lei Complementar N° 101/2000)

ANEXO III-A - RECEITA MUNICIPAL

:JETTIE
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PERÍODO: 2018 - 2020

EXERCÍCIO ORÇADA ARRECADADA
%

METASPARA MAIS 'PARA MENOS

2018 45.211.11100 32.855.334,00 - 27,33 Não Atingida

2019 41.979.695,00 37.037.141,73 - 11,77 Não Atingida

2020 49.845.252,00 39.001.099,69 - ,21,76 Não Atingida

Fonte: Balanços 2018, 2019 e 2020.

ANEXO III-B - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
PERÍODO: 2018 - 2020

EXERCÍCIO ORÇADA ARRECADADA
%

MEIASPARA MAIS PARA MENOS

2018 25.092.549,98 19.499.044,20 22,29 Não Atingida
2019 26.576.144,00 28.500.142,96 7,24 Atingida

2020 21.291.988,40 28.584.364,68 34,25 Atingido

Fonte: Balanços 2018, 2019 e 2020.

ANEXO III-C - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS
ESTADOS
PERÍODO: 2018 - 2020

EXERCICIDORCADA ARRECADADA
%

METASPARA MAIS PARA MENOS

2018 5.767.801,00 1.913.422,14 - 66,83 Não Atingida

2019 2.610.862,00 2.553.246,21 - 2.21 Não Atingida

2020 2.561.570,68 2.724.290,45 6,35 Atingida

Fonte: Balanços 2018, 2019 e 2020.

Governador Eugênio Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO IV - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CALCULO
(Art. 42, § 29, Inciso II, Lei Complementar Ne 101/2000)

ANEXO IV-A - METODOLOGIA DE CALCULO DA DESPESA

As despesas totais consolidadas, para o exercício financeiro de
2022, foram fixadas com um incremento de 5% (cinco por
cento) sobre os valores determinados pela Unido, pelo Estado e
pelas estimativas do município, com base no comportamento do
crescimento do PIB.

ANEXO IV-B - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
(Art. 4Q, § 2, inciso III, Lei Complementar NQ 101/2000)
PERÍODO: 2015-2020

A evolução do patrimônio liquido foi levantada diante dos
balanços do município, nos últimos cinco anos, no período 2017
a 2019, conforme quadro abaixo:

EXERCÍCIO
VALOR PATRIMÔNIO
LIQUIDO (11$)

VARIAÇA0

VALOR - R$ %

2015 5.218.297,62

2016 8.295.108,28 + 3.076.810,66 + 58,96

2017 5.161.542,22 . 3.133.566,06 - 37,78

2018 4.668.251,76 .493.290,46 - 9,56

2019 22.698.176,22 + 18.029.924,46 + 386,22

2020 32.597.156,94 + 9.898.980,72 + 43,61

Fonte: Balanço Patrimonial - Anexo 14 - dos exercícios 2015 a
2020.

Governador Eugênio Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO V - ANEXO DE RISCOS FISCAIS
(Art. 4Q, § 30, Lei Complementar NQ 101/2000)

0 estabelecimento de objetivos visando alcançar superivits
financeiros (resultado nominal positivo) no valor de R$
805.515,00 (oitocentos e cinco mil quinhentos e quinze reais)
para o exercício de 2022, deverá ser alocado no orçamento
correspondente na conta de Reservas de Contingência. Caso o

valor que se presume, não seja realizado, nos moldes previstos,
ou o suprimento da obrigatoriedade de suportar passivos
contingentes e outros riscos eventuais se constituirá como uma
alternativa inicial para a manutenção do equilíbrio
orçamentário e financeiro previstos. Os riscos fiscais que se
originam ou de insuficiência na realização das receitas, ou da
necessidade de cumprimento de despesas insuficientemente
previstas tem efeito direto no cumprimento das metas de
resultados primário e nominal positivos.

Caso ocorra qualquer das situações acima descritas, a própria
Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 90, prevê que, se ao
final de um bimestre, a realização da receita não comportar o
cumprimento das metas de resultados estabelecidos no Anexo
de Metas Fiscais, os poderes promoverão, por ato próprio e no
montante necessário, nos trinta dias subseqüentes, limitação,
empenho e movimentação financeira. Este mecanismo permitirá
a correção dos desvios ao longo do ano em relação as previsões,
a fim de não afetar o cumprimento das metas estabelecidas.
Evidentemente, ao se efetivarem os eventuais riscos acima, a
compensação ocorrerá mediante a relocação e redução de
despesas.

A realização das receitas previstas depende, em grande
proporção, de diversos fatores que independem das decisões da
administração pública municipal. Tais fatores geram alterações
no cenário econômico regional e nacional, como por exemplo, a
questão dos pregos dos produtos agrícolas que são produzidos
no município e taxa de crescimento da economia. As
conseqüências dessas situações especificas podem alterar,
significativamente, o comportamento econômico regional e
nacional, respectivamente.

Cabe destacar, por oportuno, que a estimativa da população no
nosso município, revisada recentemente, pela Fundação IBGE,
sofreu um pequeno incremento e isto nos leva a sentir a
elevação da demanda de serviços públicos mas, por outro lado,
a elevação do percentual de participação na receita do FPM
suavizou, um pouco mais e, por certo, elevará a nossa receita
dessa fonte em um valor fixado anualmente, estimado pelo
governo federal.

Por outro lado, a composição das despesas municipais, que vão
desde despesas com pessoal, aquisição de materiais de
consumo das mais variadas natureza, pagamento de tarifas
públicas federais, além de juros e encargos financeiros propicia,
da mesma forma, grande dificuldade de sua manutenção em
níveis compatíveis com aqueles orçados. Isto posto, observa-se
que as alterações dos pregos desses produtos e serviços fogem
ao controle da administração pública, a qual permanece,
constantemente, como qualquer consumidor, na dependência
de aumentos imprevistos. Dadas as considerações acima
expostas, realça em importância o efetivo controle de todas as
variáveis, a fim de evitar eventuais conseqüências negativas
decorrentes de passivos contingentes e riscos fiscais.

Governador Eugênio Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal
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LEI N° 147 DE 08 DE JULHO DE 2021

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, DO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, PARA 0
EXERCÍCIO DE 2022, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros, Estado do
Maranhão, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta Lei estabelece as diretrizes para elaboração da Proposta
Orçamentária do município de Governador Eugênio Barros, do exercício financeiro de
2022 e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo.

TÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELEBORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 2° - A elaboração da Proposta Orçamentaria do Município de Governador
Eugênio Barros, para o exercício financeiro de 2022, atenderá as diretrizes aqui
definidas, mantendo as normas financeiras estabelecidas pela legislação vigente, com
fundamentos na Lei 4.320/64, Constituições Estadual e Federal, Lei de Diretrizes
Básicas da Educação, Lei Orgânica do Município, Código Tributário Municipal e Lei
Complementar n° 101/2000, atendendo aos seguintes princípios:

I - 0 montante das despesas fixadas não deverá superar as receitas previstas,
para cumprir o principio orçamentário de equilíbrio;

II - A lei orçamentária compreenderá todas as receitas, inclusive as operações
de créditos, desde que autorizadas pelo Legislativo, conforme determinação do artigo
3° da Lei n°4.320/64;

III - Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus
totais, vedadas quaisquer deduções, para cumprimento do principio de universalidade
do orçamento, conforme explicitado no art. 6° da Lei n° 4.320/64;

IV - As Unidades Orçamentarias terão suas despesas correntes, para o exercício
financeiro do ano 2022, estimadas com base nos preços do mês de julho/2021,
considerando o dimensionamento dos serviços a serem ofertados para a comunidade;

V - A receita será estimada com base em previsões dos órgãos federais e
estaduais e por projeções estatísticas fundamentadas em levantamentos das receitas
efetivamente arrecadadas nos últimos três exercícios: 2018, 2019 e 2020;
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VI - Os projetos em fase de execução terão prioridades sobre os novos, não
sendo permitida a paralisação, para evitar desperdícios dos recursos públicos e,
necessariamente, deverão integrar a proposta orçamentária a ser enviada ao
Legislativo até a data de 31.08.2020;

VII - O município aplicará, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita
resultante de impostos, mrsmo que seja de recursos transferidos, conforme determina
o art. 212 da Constituição Federal, na manutenção e desenvolvimento do ensino;

VIII - O município manterá o funcionamento dos programas de ensino através de
recursos oriundos das seguintes fontes:

a) 0 FUNDEB integrado por recursos da parcela de contribuição de 20% (vinte
por cento) das receitas do FPM, ICMS, IPI Exportação, do ICMS-Desoneração, IPVA,
ITR, IPTU, ISS, ITBI e IRRF;

b) Os recursos do MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino composto
por 5% (cinco por cento) das receitas do FPM, ICMS, IPI exportação, ICMS
desoneração, IPTU, ITBI, ISS, IPVA, ITR e IRRF;

C) A complementação do FUNDEB feita pela União;
d) Os recursos próprios municipais de aplicação superior aos 25% (vinte e cinco

por cento) exigidos pela Constituição Federal;
e) Recursos municipais para manutenção e desenvolvimento do ensino infantil;
f) Apoio a estudantes do ensino médio e superior;
g) Capacitar os professores da rede municipal do ensino infantil e fundamental,

através de convênios de cooperação técnica com instituições de ensino superior
objetivando, em 2022, trabalhar com docentes reciclados para desempenho de suas
atividades nas salas de aula.

IX - A receita tributária municipal, oriunda de impostos, a ser alocada na proposta
orçamentária, não poderá ser inferior a 1,0% (um por cento) do total da receita
estimada;

X - O município, conforme o art. 11 da LC 101, de 04.05.2000, empreenderá
esforços para arrecadar os tributos da sua competência constitucional;

XI — O município não poderá dispender, em obediência ao artigo 169 da
Constituição Federal, em despesas com pessoal, valor superior a 60% (sessenta por
cento) do total da receita corrente liquida;

XII - Entende-se como despesas com pessoal, a nível municipal, na forma do
artigo 18, da Lei Complementar n° 101, de 04.05.2000, o somatório dos gastos com os
ativos, os inativos, pensionistas, cargos, funções ou empregos civis e membros de
Poder, com quaisquer espécies remunerat6rias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive
adicionais, gratificações, hiras extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência.

XIII - Em atendimento ao artigo 20, da Lei Complementar n° 101, de 05.04.2000,
inciso Ill, letras "a" e "b", o limite de que trata o item XI será distribuído da seguinte
forma:
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6% (seis por cento) para o Poder Legislativo e 54% (cinqüenta e quatro por cento) para
o Poder Executivo.

Art. 3° - 0 Poder Executivo fica obrigado a implementar os meios necessários
para arrecadar os tributos de sua competência, instituidos pelo art. 156 da Constituição
Federal devendo, para tanto, aparelhar a máquina administrativa do Setor de
Arrecadação, Fiscalização e Tributação.

Art. 4° - 0 Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios, com outras
esferas de governo, para promover o desenvolvimento de programas nas áreas de
educação, cultura, assistência social, infraestrutura urbana, transporte, comunicação,
saúde e outros de interesse da comunidade, mesmo que seja com contrapartida de
recursos financeiros, sem prejuízo das metas inseridas no orçamento, mas que sempre
as complemente.

Art. 5° - A concessão de qualquer vantagem ou o aumento de remuneração, ou
ainda a alteração de estrutura do Plano de Cargos e Salários, bem como a admissão
de pessoal, a qualquer titulo, só poderá ocorrer se houver dotação orçamentária
suficiente para atender as despesas, durante todo o exercício financeiro, sempre
atendendo aos incisos XI, XII e XIII, do artigo 2°, destas Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6° - O Executivo Municipal aprovará, através de decreto, o Cronograma de
Desembolso para a Câmara de Vereadores e todos os órgãos da administração, para
evidenciar as cotas mensais a que tem direito.

Art. 7° - O Orçamento Anual obedecerá à estrutura da Lei Federal n° 4.320/64,
através dos seus quadros e anexos.

Art. 8° - Com base no art. 161 e seu parágrafo único, da Constituição do Estado
do Maranhão, o prefeito deverá enviar, até o dia 31 de agosto do corrente exercício, o
Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) à Câmara Municipal que o apreciará até o
final da sessão legislativa, devolvendo-o para sanção.

Art. 9° - A Proposta Orçamentária incluirá dotações para pagamento de juros,
amortização e encargos da divida contratada pelo município junto ao INSS e Equatorial
Distribuidora de Energia S.A.

Art. 10 — O muni ;ipio disponibilizará dotação orçamentária para atender
despesas de precatórios judiciais, encaminhados ao Executivo até julho de 2.021.

Art. 11 — O município poderá realizar Operações de Crédito por Antecipação da
Receita Orçamentária na forma definida nos art. 32 e 38 da LC 101/2000.

Art. 12 — 0 Poder Executivo municipal fica autorizado a efetuar contratação por
tempo determinado, no exercício financeiro de 2022, na forma do art. 37, inciso IV, da
Constituição Federal, nas áreas de educação, saúde e ação social, até a realização do
concurso público, ou por meio de seletivo simplificado enquanto perdurar a pandemia
CORONA VIRUS-19, obedecendo aos limites dos recursos orçamentários fixados na
Lei Orçamentária Anual.

Art. 13 - O município dará prioridades, no exercício de 2022, ás ações
relacionadas a seguir, segundo as funções de governo exercidas pela administração
municipal, que estão



incluídas no Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio 2022-2025, conforme
especificações contidas no TITULO III.

TÍTULO III
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
NA AREA LEGISLATIVA

1. Proporcionar o funcionamento da Câmara de Vereadores através da regularidade
dos repasses de recursos financeiros, até o dia 20 de cada mês, no limite
definido pela legislação, conforme planilha a ser apresentada pelo Executivo com
base no Balanço do exercício de 2021, observando que a despesa com
remuneração de vereadores não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita
efetivamente arrecadada no exercício imediatamente anterior, conforme art. 29, IV,
"a", da Emenda Constitucional 25/2000, que vigora desde 2001;

2. Elaborar o cronograma de repasses ao Poder Legislativo Municipal, com base na
Planilha das receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2021;

3. 0 limite de gastos com pessoal e encargos sociais do Poder Legislativo será de 6%
(seis por cento) do toa1 da receita corrente liquida do município no exercício,
conforme artigo 20, inciso II, letra "a", da Lei Complementar n° 101/2000;

4. A despesa com pessoal e encargos sociais dos servidores não poderá superar 70%
do valor repassado, no exercício, pelo Executivo Municipal;

5. Fixar em 7% o valor do repasse ao legislativo, com base na receita corrente liquida
efetivamente arrecadada no exercício de 2021.

CAPÍTULO II
NA AREA ADMINISTRATIVA

1. Adequar a remuneração dos servidores municipais quando houver ajuste do salário
mínimo, respeitando os limites de gastos em 54% definidos pela Lei Complementar
n° 101/2000 e com o aumento da receita municipal;

2. Manter o funcionamento da Guarda Municipal e implantar um ponto de apoio no
Povoado Socorro.
3. Elaborar e acompanhar a execução dos instrumentos de trabalho do Governo

Municipal;
4. Manter o controle da execução das políticas públicas municipais;
5. Manter os serviços de comunicação do governo;
6. Manter o controle do patrimônio municipal;
7. Implantar os meios necessários para execução da política de articulação do governo

municipal;
8. Implantar os meios de articulação do município com órgãos de outras esferas de

governo;
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9. Proporcionar os meios de desenvolvimento do município nas diversas áreas de
atuação;

10. Manter a Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO Ill
NA AREA FINANCEIRA

1. Elevar a receita tributária mediante a implementação do processo de arrecadação
de todos os tributos;

2. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal;
3. Alocar recursos em todas as Unidades Orçamentárias para as contribuições

previdenciárias;
4. Procurar o equilíbrio financeiro e orçamentário para evitar a existência de déficit

financeiro;
5. Alocar recursos para pagamento de juros e encargos da divida negociada com o

INSS;
6. Alocar recursos para pagamento da amortização da divida negociada com o INSS;
7. Alocar recursos para pagamento do parcelamento de débito junto à EQUATORIAL;
8. Recolher, com regularidade, as contribuições previdenciárias ao INSS e ao PASEP;
9. Manter o funcionamento e equipar a Controladoria Geral do Município.

CAPÍTULO IV
NA AREA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1. Promover projetos de desenvolvimento rural autossustentável;
2. Distribuição de sementes, inseticidas, herbicidas e implementos agrícolas para o

pequeno produtor rural;
3. Construção e restauração de Centros de Abastecimento;
4. Construção de Matadouro Público;
5. Apoio para produção e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros;
6. Abertura de açudes;
7. Restauração de açudes de pequenos produtores;
8. Manter o funcionamento da vigilância sanitária animal;
9. Incentivar a produção orgânica de alimentos, sem a presença de defensivos

artificiais;
10. Manter, na medida das disponibilidades financeiras, as estradas municipais

sempre em condições de proporcionar o escoamento da produção da
agricultura familiar;

11. Reativar associações de pequenos produtores;
12. Apoiar a implantação de feiras dos pequenos produtores rurais;
13. Revitalização do açude da sede, do Povoado Socorro e do Povoado

Belmonte.
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CAPÍTULO V
NA AREA DA EDUCAÇÃO
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1. Manter o funcionamento da atual rede de ensino público municipal, objetivando a
buscativa de todos aqueles que se encontram fora das escolas;

2. Equipar a Secretaria Municipal de Educação;
3. Equipar escolas da rede de ensino básico municipal;
4. Expandir a capacidade de atendimento da rede de ensino básico, com a construção
e ampliação de escolas;

5. Manter o programa mais educação;
6. Apoiar o desenvolvimento do ensino através dos recursos da Quota do Salário

Educação (QSE);
7. Promover o ensino de pessoas adultas, para redução do analfabetismo, através de

parcerias com os goverr os estadual e federal;
8. Melhorar e manter a política de compra, distribuição e preparação da Merenda

Escolar junto à rede de ensino instalada no município;
9. Fornecer material didático e pedagógico para professores e alunos das escolas

públicas municipais do ensino básico, em nível de escolas do ensino rural inicial e
final, ensino urbano inicial e rural, ensino infantil urbano e rural;

10. Restauração e adequação de Unidades Escolares da rede de ensino básico, em
nível de escolas do ensino rural inicial e final, ensino urbano inicial e rural, ensino
infantil urbano e rural;

11. Expandir o programa de formação continuada de professores das escolas de
educação básica municipal, com cursos de aperfeiçoamento e reciclagem para que,
em 2021, haja melhorias na qualidade de ensino;

12. Manter, melhorar e ampliar os serviços de transporte escolar;
13. Capacitar docentes do ensino infantil;
14. Realização de oficinas pedagógicas;
15. Fornecimento de fardamento a alunos da rede municipal de ensino;
16. Atualizar o Plano dF, Carreira do Pessoal do Magistério;
17. Expansão do serviço médico-odontológico nas escolas municipais;
18. Promover olimpíadas ou concursos nas diversas áreas das disciplinas constantes

na grade curricular;
19. Manter a qualidade da merenda escolar, para os diversos níveis de ensino,

obedecendo a parcela a ser fornecida pela produção local oriunda da agricultura
familiar;

20. Climatizar escolas da rede pública municipal;
21. Informatizar as escolas da rede pública municipal;
22. Instalar salas para funcionamento dos conselhos ligados à Secretaria de Educação.
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CAPITULO VI

NA AREA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

I. Construção de pavimentação asfaltica, em bloquetes e em pedras, meio-fio e
sarjeta em vias públicas,

2. Construir e Restaurar Praças e Jardins;
3. Construir obras básicas para melhorar a infraestrutura urbana;
4. Restauração de logradouros públicos;
5. Manutenção e melhoria dos serviços da limpeza pública;
6. Construção e melhoria de habitações urbanas;
7. Construção e melhoria de residências rurais;
8. Aquisição e regularização de terrenos para loteamento, na sede e nos

povoados, para famílias de baixo poder aquisitivo, conforme normas
previamente estabelecidas;

9. Construção e melhoria de cemitérios públicos;
10. Manutenção da iluminação pública;
11. Identificar com placas ou sinais os logradouros, praças e jardins públicos.

CAPÍTULO VII
NA AREA DA SAÚDE

7

1. Manter, implantar e modernizar o atendimento nas Unidades de Saúde do
Município, PEC/Saúde na Hora, CAPS e Centro COVID ;

2. Manter as atividades de vigilância sanitária e epidemiológica;
3. Manter, ampliar, reformar e modernizar a estrutura da Secretaria de Saúde, através

da construção e equipamento de Unidades de Saúde, incluindo as Academias de
Saúde;

4. Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde e Agente de Controle de
Endemias;

5. Manutenção do Programa da Farmácia Básica;
6. Manutenção das atividades de Bem-Estar Familiar através de convênio;
7. Manutenção de estratégias da Saúde da Família;
8. Aquisição de unidades móveis de saúde;
9. Equipamento da Secretaria Municipal de Saúde;

10. Capacitar profissionais da area da saúde;
11. Manutenção de campanhas de prevenção de doenças, LIRA e de vacinação;
12. Estruturação do sistema de vigilância epidemiológica;
13. Implementar o Programa de Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis

(DST);
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14. Manutenção do Programa Educação para a Saúde e Programa Saúde na
Escola;

15. Manutenção do Programa Saúde Bucal e Laboratórios de Próteses Dentárias;
16. Implantação do Programa de apoio e complementação alimentar para crianças e

gestantes;
17. Manter as ações de locomoção de pessoas enfermas para tratamento fora do

domicilio (TFD).
18. Manter, ampliar, reformar e modernizar a estrutura da secretaria de saúde,

bem como a construção e equipamento de unidade de saúde nas localidades
Lagoa do Ouro, Bacuri e Bulandeira, incluindo as academias de saúde.

CAPÍTULO VIII
NA AREA DO MEIO AMBIENTE

1. Realizar convênios com outros órgãos para desenvolver política de preservação do
meio ambiente do município;

2. Criar áreas de preservação ambiental;
3. Proteger as matas ciliares para evitar o assoreamento dos rios e córregos;
4. Construção do Balneário da sede para saneamento do açude do Bom Lugar;
5. Proceder ao levantamento de áreas para preservação ambiental;
6. Arborização de logradouros públicos.
7. Proteger a mata do Socorro, instituída por lei municipal n° 055/ 2001, para

evitar o desmatamento protegendo com cerca em todos os seus limites
externos.

CAPÍTULO IX
NA AREA DE SANEAMENTO

1. Implantação e ampliação de sistemas de abastecimento d água;
2. Implantação de kits sanitários;
3. Construção de obras de saneamento básico: aterro sanitário e sistema de esgoto;
4. Melhoria da qualidade da água;
5. Implantação do sistema de esgoto no município;
6. Manter o fornecimento de água, gratuitamente, para a população de baixa

renda, na zona rural;
8. Controlar o consumo de água potável fornecida para a população para evitar

desperdício e uso inadequado;
9. Construção de galerias para escoamento de águas pluviais;
10. Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica para implantação do

aterro sanitário.

CAPÍTULO X
NA AREA DA CULTURA E ARTES

1. Promover cursos e concursos nas áreas de arte e cultura;
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2. Promover as atividades culturais, recreativas e desportivas no município;
3. Comemoração do dia da Pátria;
4. Incentivar e custear as Festas Juninas/2022;
5. Incentivar e custear o Carnaval/2022;
6. Apoiar os festejos do Santo Padroeiro e o dia do Evangélico, do Município de
Governador Eugênio Barros.
7. Realizar as comemorações do dia do aniversário da cidade.

CAPITULO XI
NA AREA DE ESPORTES E LAZER

1. Manutenção de atividades de apoio ás práticas esportivas;
2. Construção e melhoria de praças esportivas;
3. Promover atividades esportivas regionais;
4. Promover os campeonatos municipais de 1a e 2a divisões;
5. Promover os Jogos Estudantis Municipais;
6. Implantar atividades esportivas nas escolas.
7. Implantar o Campeonato Municipal e Torneios de Futebol Feminino.

CAPITULO XII
NA AREA DE ENERGIA

1. Solicitar a Implantação e ampliação do sistema de eletrificação rural;
2. Solicitar a ampliação do sistema de eletrificação urbana.

CAPITULO XIII
NA AREA DE TRANSPORTE

9

1. Abertura de estradas vicinais nos trechos: São Pedro-Lagoa do Ouro-Ouro e Cipó-
Desconsolo;

2. Conservação e restauração da malha viária municipal;
3. Construção e restauração de pontes e bueiros;
4. Conservação das margens das estradas municipais, com realização de roço.

CAPITULO XIV
NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Implantar projeto de capacitação de mão-de-obra;
2. Participar na execução de projetos comunitários;
3. Manutenção e ampliaçâJ dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos;
4. Manutenção de atividades de apoio à população de baixa renda;
5. Oferecer atendimento à população carente para sua inclusão social;
6. Manutenção do programa de assistência alimentar;
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7. Distribuição de filtros para a população de baixo poder aquisitivo;
8. Manutenção do programa Benefícios de Prestação Eventuais: auxilio funeral e

auxilio gestante;
9. Apoio financeiro para tratamento fora do domicilio;
10. Manter a política de apoio à mulher;
11. Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Mulher;
12. Realizar, em todo município, a política de conscientização do papel da mulher

na família e na comunidade;
13. Manter programas de atendimento direto à população;
14. Manter o funcionamento do Conselho Tutelar;
15. Realização de conferências, palestras e outros eventos que envolvem a

comunidade.
16. Implantar um Ponto de Atendimento no Povoado Socorro, para

atender na Area da Assistência Social.

TÍTULO IV
METAS FISCAIS

CAPITULO I
METAS RELATIVAS As RECEITAS

1. As metas relativas à receita para o corrente exercício de 2020, para os dois anos
subsequentes e para os dois antecedentes, estão consolidadas na forma do anexo
II-A;

2. A demonstração das principais variações entre a receita programada para os
exercícios de 2018 a 2022 está representada nos anexos Ill-A, Ill-B e Ill-C;

3. Para definição do valor da receita projetada para o exercício de 2021 e para os dois
subseqüentes, foram utilizados os seguintes critérios: crescimento vegetativo de 5%
(cinco por cento), considerando a evolução da receita no período 2018 e 2019 e
programada para 2020, incremento na arrecadação tributária para 2021 tendo em
vista as ações relacionadas com a revisão do sistema de arrecadação e fiscalização
do município a nível não superior a 5% (cinco por cento);

CAPITULO II
METAS RELATIVAS As DESPESAS

1. As metas relativas ás despesas para o exercício de 2020 e para os dois anos
subseqüentes serão demonstradas por categorias econômicas de despesa,
conforme anexo II-A, II-B e II-C;

2. Para o exercício de 2021 as metas relativas ás despesas serão demonstradas,
também, em nível de poder, na forma do anexo II-D;

3. Demonstração das principais variações entre a despesa programada para o corrente
exercício de 2020 e projetada para 2021 de acordo com o anexo II-A, II-B e II-C;

4. Especificação das metas fiscais para 2021, em nível de projetos e atividades, por
função e sub-funções de governo, desdobradas por quadrimestre.
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CAPÍTULO III
METAS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

11

Demonstração dos valores estabelecidos como metas de resultados primário e
nominal para o período 2019/2023, na forma do anexo I I-B e II-C.

CAPÍTULO IV
METAS RELATIVAS AO MONTANTE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO

Demonstração da divida do município para o período 2019/2023, conforme anexo II-
C:

Art. 14 - Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2022, revogadas
disposições em contrário.

Governador Eugênio Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal
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ANEXO I

ESTRUTURA ORÇAMENTARIA

(UNIDADES OKAMENTAIAS)

1. CÂMARA MUNICIPAL
2. GABINETE DO PREFEITO
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

PLANEJAMENTO E FINANÇAS
4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — FMS
6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO —
FUNDEB

8. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO — MDE
9. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA — FMAS
13. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
14. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
15. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
16. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Governador Eugenio Barros (MA), 08 DE JULHO DE 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal
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ANEXO II - METAS

ANEXO II-A - METAS FISCAIS
(Art. 4, § lg, da Lei Complementar Ng 101/2000)

ESPECIFICAÇÃO
REALIZADO

2019
REALIZADO

2020
PREVISTO

2021
PIB
%

PREVISTO
2022

PREVISTO
2023

RECEITA TOTAL 37.397.663,24 39.001.099,89 52.337.514,00 5 54.954.390,00 57.702.108,00
DESPESA TOTAL -37.037.141,73 -40.516.656,67 52.337.514,00 5 -54.954.390,00 -57.702.108,00
RESULTADO NOMINAL 360.521,51 -1.515.556,98 0,00 - ,00 OR
RECEITA FISCAL LIDUIDA 37.397.663,24 39.001.099,69 52.337.514,00 - 54.954.390,00 57.702.108,00

Fonte: Balanços 2019, 2020 e Orçamento 2021. PPA 2018-20?.

Os valores a titulo Reserva de Contingência, para os anos de receitas estimadas e despesas fixadas, apresentam-se assim: 2021:
R$ 799.422,00; 2022: R$ 839.393,00; 2023: R$ 881.333,00; 2024: R$ 925.431,00; e, 2025: 971.702,00

ANEXO 11-8 - RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO
REALIZADO

2019
REALIZADO
2020

PREVISTO
2021

PREVISTO
2022

PRE VISO
2023

RECEITA TOTAL 37.397E3,24 39.001.099,69 52.337.514,00 54.954.390,00 57.702.108,00

DESPESA TOTAL -37.037.141,73 -40.516.656,67 52.337.514,00 54.954.390,00 57.702.108,00

RESULTADO NOMINAL 360.521,51 -1.515.556,98 0,00 0„00 0,00

Fonte: Balanços 2019, 2020 e Orçamento 2021. PPA 2018-2021.

ANEXO II-C - RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO
REALIZADO

2019
REALIZADO
2020

PREVISTO
2021

PREVISTO
2022

PRE VISO
2023

RECEITA TOTAL 37.397.L3,24 39.001.099,69 52.337.514,00 54.954.390,00 57.702.0108,00

(-) DEDUÇÕES
REC. OPER. CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS FISCAIS LIOUIDAS 37.397.663,24 39.001.099,69 52.337.514,00 54.954.390,00 57.702.108,00

DESPESAS TOTAIS 37.037.141,73 40.516.656,67 52.337.514,00 54.954.390,00 57.702.108,00

(-) DEDUÇÕES
JUROS E ENCARGOS DIVIDA 61.198,62 14.475,83 57.750,00 60.638,00 63.669,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 753.090,37 645.402,92 567.000,00 595.350,00 625.118,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS FISCAIS LIBUIDAS 36.222.852,74 39.856.777,92 51.712.764,00 54.298.402,00 57.013.321,00

RESULTADO PRIMÁRIO 814.288,99 659.878,75 624.750,00 655.988,00 688.787,00

Fonte: Balanças 2019, 2020 e Orçamento 2021. PPA 2018-2021.

Governador Eugenio Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal
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ANEXO II-0 — METAS DAS DESPESAS PARA 2022 POR PODER

PODER METAS PARA 2022
LEGISLATIVO 1.335.503,00
EXECUTIVO 53.618.827,00

TOTAL 54.954.390,00

ANEXO III - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO OAS METAS
(Art. 40, § 2, Inciso II, Lei Complementar Ng 101/2000)

ANEXO Ill-A - RECEITA MUNICIPAL
PERÍODO: 2018 - 2020

EXERCÍCIO ORÇADA ARRECADADA
%

METASPARA MAIS PARA MENDS
2018 45.211.113,00 32.855.334,00 - 27,33 Não Atingida
2019 41.979.695,00 37.037.141,73 - 11,77 Não Atingida
2020 49.845.252,00 39.001.099,69 - 21,76 Não Atingida

Fonte: Balanços 2018, 2019 e 2020.

ANEXO Ill-B - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
PERÍODO: 2018 — 2020

EXERCÍCIO ORÇADA ARRECADADA
%

METASPARA MAIS PARA MENDS
2018 25.092.549,98 19.499.044,20 22,29 Não Atingida
2019 20.570.144,00 28.500.142,90 7,24 Atingida
2020 21.291.988,40 2E584.304,08 34,25 Atingido

Fonte: Balanços 2018, 2019 e 2020.

ANEXO Ill-C - RECEITA DE TRANSFERNCIAS DOS ESTADOS
PERÍODO: 2018 — 2020

EXERCÍCIO ORÇADA ARREUBADA
%

METASPARA MAIS PARA MENDS
2018 5.707.801,00 1.913.422,14 - 06,83 Não Atingida
2019 2.010.802,00 2.553.246,21 - 2,21 Não Atingida
2020 2.501.570,88 2.724.290,45 6,35 Atingida

Fonte: Balanços 2018, 2019 e 2020.

Governador Eugenio Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal
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ANEXO IV - MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CALCULO
(Art. 4°, § 22, Inciso II, Lei Complementar N° 101/2000)

ANEXO IV-A - METODOLOGIA DE CALCULO DA DESPESA

15

As despesas totais consolidadas, para o exercício financeiro de 21:122, foram fixadas com um incremento de 5%
(cinco por cento) sobre os valores hterminados pela União, pelo Estado e pelas estimativas do município, com base no
comportamento do crescimento do P18.

ANEXO IV-B - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 0E100
(Art. 4°, § 2°, inciso III, Lei Complementar No 101/2000)

PERÍODO: 2015-2020

A evolução do patrimbnio liquido foi levantada diante dos balanços do município, nos últimos cinco anos, no período
2017 a 2019, conforme quadro abaixo:

EXERCÍCIO
VALOR PATRIMÔNIO

LÍQUIDO (RS)
VARIAÇÃO

VALOR — RS %
2015 5.218.297,62
2016 8.295.108,28 -, 3.076.810,88 + 58,98
2017 5.161.542,22 - 3.133.586,118 - 37,78
2018 4.668.251,76 - 493.290,48 - 9,56
2019 22.698.176,22 + 18.029.924,48 + 386,22
2020 32.597.158,94 + 9.898.980,72 -, 43,81

Fonte: Balanço Patrimonial - Anexo 14 - dos exercícios 2015 a 2020.

Governador Eugãnia Barros (MA), 08 de Julho de 2021.

FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO V - ANEXO DE RISCOS FISCAIS
;Art. 4, § 3°, Lei Complementar N° 101/2000)
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