
EaTADO 00 ACRE

CAMARAMUNICIPALDERIOBRANCO

MESA DIRFTORA

AT0 DA MESA DIRFTORA N9. 05/2022

Disp6e  sobre  a  obrigatoriedade  do  uso  de
mfscara    nas    dependencias    da    Cfmara
Municipal de  Rio Branco.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE  RIO  BRANCO,  no  uso das atribuic6es

que lhe confere o art. 26 de seu Regimento lnterno,

CONSIDERANDO   a   pandemia   do  Covid-19  declarada   pela   Organiza€5o  Mundial   de
Sadde;

CONSIDERANDO  a   necessidade  de  envidar  esforcos   para   combater  a   pandemia   e
restringir   ao   m5xjmo   a    propaga€ao   do   Covid-19   nas   dependencias   da   Camara
Municipal de  Rio Branco;

CONSIDERAND0  o  crescente  ndmero  de  casos  de  infec€5o  do  Covid-19  na  cidade  de
Rio Branco e na Camara  Municipal de Rio Branco;

RESOLVE:

Art.    19   Tornar   obrigat6rio   o   uso   de   mascara   facial   a   todos   que   ingressarem,

permanecerem e cjrcularem nas depend6ncjas da Cfmara Municipal de Rjo Branco.

Art. 29 Este Ato da  Mesa entra em vigor na data de sua publicacao.

Rio Branco-AC, 07 de julho de 2022.
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ATO DA MESA DIRETORA N°. 05/2022
Disp6e sobre a obrigatoriedade do uso de mascara nas dependencias da Camara Municipal de Rio Branco.
A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, no usa das atribuie6es que lhe confere a art. 26 de seu Regimento lnterno,
CONSIDERANDO  a  pandemia  do  Covid-19  declarada  pela  OrganizaGao  Mundial  de  Sat]de;
CONSIDERANDO a necessidade de envidar esforpes para combater a pandemia e restringir ao maximo a propagaeao do Covid-19 nas dependen-
cjas da Camara Municipal de Rio Branco;
CONSIDERAND0 o crescente ntlmero de casos de infecedo do Covid-19 na cidade de Rio Branco e na Camara Municipal de Rio Branco;
RESOLVE:
Art.1° Tornar obrigat6rio a uso de mascara facial a todos que ingressarem, permanecerem e circularem nas dependencias da Camara Municipal
de Rio Branco.
Art. 2° Este Ate da Mesa entra em vigor na data de sua publicagao.
Rio Branco-AC, 07 de julho de 2022.

Cap. N. Lima
Presidente
Ant6nio Morais
1 a secretario

ACRELANDIA

LEI N° 803 DE 05 DE JULHO DE   2022.

Altera  a  redagao do  paragrafo  l]nico  do  art.1° da  Lei  n° 556,  de  27 de fevereiro  de  2015.

"FACO SABER QUE  a  PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES  DE ACRELANDIA,  MUNIcipIO  DO  ESTADO DO ACRE APROVOU,  E  EU

SANCION0 E PROMULGO A SEGUINTE LEI".
Art.1 0 -E§ta lei altera a redaeao do Pafagrafo Unico do art.1 a da Lei n° 556, de 27 de fevereiro de 2015, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal
de Acrelandia a doar a titulo gratuito urn im6vel urt)ano ao Sindicato dos Servidores Milnicipais de Acrelandia-SINDISLANDIA",  que passa a ter a
seguinte redaeao:

Paragrafo LJnjco -a bern im6vel  pdblico de que trata a caput deste artjgo,  possui as seguintes caracteri'sticas e confrontae6es:  .'UM TERRENO
URBANO", sem construgao situado nesta cidade,  na Avenida Adenilson Rog6rio de OlivBira,  Quadra 59 - lote 02/A -Centro, medindo 1.000 m2,
com os confrontantes nos seguinte termos: pela frente com a Avenida Adeniison Rog6rio de Oliveira, medindo 20,00m; pelo lado direito com a late
do DEAS-Departamento de Agua e Saneamento. medindo 50,00m;  polo lado esquerdo com a late n° 2 da Secretaria Municipal de Agricultura de
Acrelandia,  medindo 50,00m;  e pelos fundos com a  lote n° 2 da Secretaria Municipal de Agricultura de Acrelandia,  medindo 20,00m,  matriculado
sob o n° 250, junto a Serventia de Registro de lm6veis da Comarca de Acrelandia, Estado do Acre."
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Gabinete do Prefeito de Acrelandia, 05 de julho de 2022.

OLAVO FRANCELINO DE REZENDE
PREFEITO DE ACRELANDIA

LEI DE N° 804 DE 06 DE JULHO DE 2022.

"DispoE SOBRE As DiRETRizEs PARAA ELABORACAO E EXEcueAO DA LEI OReAMENTARIA DE 2023 E DA OuTRAs pROviDENciAs".

DISPOSICC)ES PRELIMINARES
Art.1°.  Ficam  estabelecidas,  em  ci]mprimento ao disposto no art.165,  § 20,  da  Constituigao  Federal  e  na  Lei  complementar n°  101  de  maio de
2000, e artigo 152 da Constituie5o Estadual as diretrizes para elaboraeao e execugao da Lei Orcamentaria Anual do Munici'pio de Acrelandia para
o exercl'cio financeiro de 2023, compreendendo:
I -as prioridades e metas da Administracao Pdblica Municipal;
11 -a estrutura e organizacao dos or9amentos;
-as diretrizes pare elaboragao e execugao do Orcamento do Munici.pio e suas alterae6es;
-as disposig6es relativas a di'vida ptlblica municipal;
-as disposi96es relativas as despesas com pessoal e encargos sociais:
-as condi96es e exigencias para transfetencias de reour§os a entidades pt]blicas e privadas;
-as disposig6es sobre altera66es na legislacao tribufaria; VIll -as disposi96es gerais.
CAPITULO  I
DAs pRIORiDADEs E MFTrs DAADMINisTRACAO puBLlcA MUNicipAI
Art. 2°. Ficam estabelecidas, para a elaboraQao do orcamento do Municrpio relativo ao exercicio de 2023, as diretrizes gerais de que tratam este ca-
pftulo e os princi'pios estabelecidos na Constituieao Federal, na Constituicao Estadual no que couber, na Lei Organica do Municipio,  na Lei Federal
n° 4.320/64 a na Lei  Complementar Federal n° 101/2000.
Art. 3t'. As a96es priorit5rias e respectivas metas da Administraeao Publica Municipal para a exercl'cio de 2023 sao as constantes do Anexo I desta
Lei, cujas dotac6es nece§§arias ao cumprimento das m®ta§ fiscais deverao ssr inclui.das na Lei Orcamentaria de 2023.
§1°. As ac6es governamentais constantes do Anexo de que trata a caput, tefao precedencia  na alocagao de recursos na Lei Orpemenfaria para
2023 e na liberaeao da programaeao orgament5ria e financeira.
§2°. Na elaboraeao da proposta orpementaria para 2023, a Poder Executivo Municipal podefa aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta
Lei, a tim de compatibilizar a despesa orcada com a receita estimada, de foma a assegurar a equili.brio das contas pt]blicas.
§3°.  Em caso de necessidade de limitacao de empenho e movimentaeao finaneeira,  os 6rgaos e entidades  da Administragao Pdblica Municipal
deverao ressalvar, sempre que possivel, as ag6es que constituem metas e prioridades estabelecidas nos termos deste artigo.
CAPITULO  11
DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS
Art. 4°. Para efoito desta Lei Bntende-se por:
-Programa, a instrumento de organizagao da agao governamental visando a concretizacao dos objetivos pretendidos, sendo men§urado par indi-
cadore8 e8tabelecido8 no plano pliirianual;
-AtMdade, urn lnstrumento de programa€aa pare alcanper a objetlvo de urn programs, envoivendo urn conjunto de opera96Bs qiie se reallzam de
mode cant/nuo a permanente, da8 qual8 r®sulta urn produto noc®seario a manutoncao da aeao de govemo;
-Projeto, urn in§trumento do programacao pare alcancar o objetlvo de ulti programa, envolvendo urn con|unto de opera¢6es, llmltadas no tempo,
da8 qual8 re8iilta urn produto que concorre pare a expan8ao ou aporfeleoamento da acao de govemo;


