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AMADOR
de

são

SANTOS NETO, Prefeito

José das Missões-RS.
Faço saber no cumprimento

IV, da lei Orgânica,
e eu sanciono

que a câmara

e promulgo

ao disposto

Municipal

Municipal

no arte 79,

de Vereadores

aprovou

a seguinte

LEI:
Art. 1º - A elaboração da proposta orçamentária para o exerc!cio de 1994 abranger~ os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e eritidades da Administração Direta, assim como a
execução

orçament~ria

obedecerá

as diretrizes

aqui estabelecidas.

Art. 2º - A elabora~ão da proposta orçament~ria do
MunícIpio para o exerclcío de 1994 obedecerá as seguintes diretrizes gerais sem prejuizo das normas financeiras estabelecidas
pela
legislação Federal.
- podera, ser supe§ lº - o montante das despesas nao
rior aID das receit~s!
§ 2º - as unidades orçamentárias
projetarão as despesas correntes até o limite fixado para o exerc!cio em curso,
a
preços de outubro de 1992, considerando os aumentos ou as diminuiçoes de serViços.
§ 39 - as estimativas das receitas serão feitas
a
preço de outubro de 1993, considerar-se-á
a tend;ncia do presente
exercício e os efeitos das modificaç3es na legislação tribbt~ria
N

05

quais seraa objetivo

de lei a ser encaminhado

,

A

a Camara Munici-

pal.
§ 4Q - os projetos em fase de execução terão priori
dade sobre os novos projetos, não podendo ser paralizadas sem au-
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torização

legíslativa.

§ 5Q - o pagamento do serviço da dlvida de pessoal
e de encargos terá prioridade sobre as ações de expansão.
§ 6º - o munic!pio aplicar~ no mínimo 25% (vinte e
cinco por cento) de sua receita resultante de imposto conforme di$
põe o artigo 212 da Constituição Federal grioritariamente
na manu,
tenção e no dezenvolvimento do ensino do primeiro grau e pre-esco
lar.
GV
,
§ 7Q - Constará da proposta orçamentaria o produto
;/
das operações de créditos autorizadas pelo legislativo, com a oestinação especifica e vinculada ao projeto.
Art. 3º - O Poder Executivo, tendo em vista a capa
cidade financeira do Município e o Plano Plurianua1 aprovado pela
Lei Municipal nQ 33, observará a seleção da~ prioridades dentre a
relacionadas no anexo I, integrante
de outubro de 1993.
não elencados,
ras de governo.

•..
com vigencia

desta Lei, e as orça a preço

Parágrafo único - Poderão ser incluídas programas
desde que financiados com recursos de outras esfeArt. 4º - O Poder Executivo 'poderá firmar ConvêniO

máxima

de um ano, com ,outras esféras

de governo,

pa-

ra dezenvolvimento de programas prior!tários nas áreas de educaçã
e cultura, saúde e saneamento, assistencia social, agricultura e
transporte.
Art. 5º - As despesas com o pessoal da administração direta e da indireta ficam limitadas a 65% (Sescenta e cinco
por cento) da receita correspondente, atendendo dispositivo ccnstitucional.

§ 1º - Entende-se
ra efeitos de limites
Administração Direta,

como receitas correspondente pado presente artigo, receit~s correntes da
excluídas as receitas oriundas de Conv~nio.

§ 2Q - O limite estabelecido para as despesas
pessoal da Administração Direta nas seguintes despesas:
- salários
- obrigações
- proventos
- remuneraç~o

patronais
de aposentadoria
de prefeito

e pensão

e vice-prefeito
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- remuneração

de vereadores

§ 3º - A concessão

de qualquer vantagem ou aumento
de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de
carreira, bem como a adminissão de pessoal, a qualquer titulo, pe
105 órgãos e entidades
da Administração Direta, só poderão ser fe"
tas se houver pr~via dotação orçamentiria suficientes para atende
as projeções de despesas at~ o final do exercfcio, obedecendo
o
limite fixado no "caput".
o

Art. 6- - t1ca autorizado a concessão de ajuda financeira às entidades pública nas áreas de saúde, educação, cultu
ra e assist~ncia social, mediante aprovação legislativa.
§ lQ - Os pagamentos serão efetuados após a aprovaç~o pelo Poder Executivo, dos planos de aplicações, apresentado
pelas entidades beneficiadas.
§ 2º - 05 prazos para prestação de contas serão fi
xados pelo Poder Executivo,
podendo ultrapassar

dependendo

do plano de aplicação,

os 32 dias do encerramento

não

do exercício.

§ 3º - fica vedada a concessão

de ajuda financeira
às entidades que nãó prestaram contas dos recursos anteriormente
recebidos, assim como as que não tiverem as suas contas aprovadas
pelo Executivo Municipal.
..J

Art. 7º - O or~amento anual obedecerá a estrutura
,"".organizacional aprovada por lêi, compreendendo seus funsos, órgão
e entidades da Administração Direta.
Art. 8º - As operações de crédito por antecipação
da receita, contratadas pelo Município, 5~rão totalmente liquidadas at~ o final do exeroício.

publicação,

Art.9º
- Esta Lei entrar~' em vigor na data de sua
revogadas as disposições em contrário.

GABINETEDC
SaES, aos 31 de dezembro
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