
PREFEITURA MUNICIPAL 
DA AGUA PRETA -PE.
ADM.: EUDO MAGALHÃES LIRA ~EUDO,ACERTEZA DE UM NOVO TEMPO'

mOJEXQ DE LEZ W 06/90
jKZCTüA i Dispõe sobre diretrizes orçamentárias 

para o exercício de 1991 e dá outras* 
providencias*

0 V rctoito do lâunloípio da água Preta, faço 9 
saber que a câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte 9 
Leis

DAS Dl&EERIZES OERAIS
Art*ia - Pica estabelecidas, nos termos desta 

Lei, as diretrizes gerais para elaboração do orçamento deste ISun^ 
cípio, relativo ao exercício de 1991*

Art*2fi No projeto de Lei orçamentária as rg 
celtas e as despesas serão orçadas segundo os preços e as variar»9 
ções respectivas, vigentes em maio de 1990#

Bar&arafo tfnioo - ▲ Lei Orçamentárias
X - Corrigirá os valores do 
projeto de lei segundo a va 
rlação de preços prevista 9 
para o período oompreenfl ido 
entre os meses de maio e o 
dezembro de 1990, expliol-9 
tando os critérios adotados; 
II - Continuará os valores9 
da receita e fixará os va3g 
res das despesas de acordo9 
com a variação de preços 9 
prevista para o exercício 9 
de 1991 ou com outro crité
rio que estabeleça*
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Art.3» - Hão poderão ser fixados despesas sem 
que estejam definidas as fontes de recursos*

DAS DIRETRIZES COMUHS
Art.4fi • As despesas poderão9 excepoionalmea- 

te9 no dooerrer do exercício* superar as receitas9 desde que o cx 
cesso da despesa seja financiada por operação de crédito*

Art*5Q - Para efeito do que dispõe o Art*l69f 
parágrafo unleo9 da Constituição Federslf fica estabelecido quet

I - as despesas coza pessoal e encargos soei-9 
ale não terão auzoento superior & variação do índice de incremento 
da receita arrecardada em 1991* respeitado o limite estabelecido9 
no Art#38 do Ato das Disposições Constitucionais 2ransltõrlas|

IX • os cargos ou empregos públicos cuja va-9 
canela ocorrer no exercício de 1991v poderão ser preenchidos na 
forma da lelt

III - para efeito do cálculo do disposto no 
inciso I deste artigo 9 não serão eozqputados os gastos com Inati-9 
vos e pensionlstast

IV - a mensagem que emcftmlnhfir o projeto de 
lei orçamentária à Camara Municipal para acompanhado da relação 9 
nominal de todos os servidores ou empregados civis, com respecti
vo cargo9 emprego ou função e a correspondente remuneração total9 
de cada servidor ou empregado constante da folha de pessoal rela
tiva ao meo de maio de 1990 f

V — Acompanhará9 tamhán, a mensagem que enca
minhar o projeto de lei & Camara Dunicipal, quadro demonstrativo9 
resumindo as despesas a que se refere o Item IV deste artigo*

Art«6fi — As despesas com custeio administra 
vo e operacional não poderão ter aumento superior & variação do 9
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Índico de Inflação en ralação aoe créditos correspondentes no qr 
çanento de 1990, oolvo no caso de coraprovado insuficiência decor
rente da expansão patrimonial, incremento físico de serviços pree 
tadoo & cooiuiidade ou novas atribuições recebidas no exercício de 
1990 ou no decorrer de 1991*

Parárrafo Único - Para efeito de cálculo, ox- 
clueo-ce do disposto neste artigo as despesas indicadas no artigo 
5® desta Lei*

Art*7® - 0 relatório bimestral de que trata o 
artigo 165, § 3°, da Constituição Federal demonstrará, por cateqg 
ria de programação de cada órgão, fundo ou entidade»

Art»8* - 0 Poder Executivo terá até o final 9 
do mee de junho de 1990 para enviar & Gamara Municipal projetos 1 
de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária»

Art»9® - H o  projeto de lei orçamentária a es 
tinativa das receitas do orçamento poderá considera os efeitos de 
modificações previstas no artigo anterior»

EIA

DA GEGAHIZAÇIO E ESTROSURA DA LEI QRÇAHEB2Í-*

Art»10® — Ha Lei orçozaciiitáLi.a g discri
minação da despesa far-se-á por categoria de programação, indican 
do-se, pelo menos, para cada uma, o seu menor níveis

A natureza da despesas
DESPESAS ÇXmmTES

Pessoal e encargos sociais 
juros e encargos da dívida 
Outras despesas correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
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Inversões financeiros 
Amortização da dívida 
Outras Despesas de Capital

§18 - A classificação a que se refere este Q£ 

tig© correspondo aos afpTipamentos de elementos de natureza da * 
despesas conferas definir a Lei orçamentária*

§28 — As despesas e as receitas do orçamento* 
serão apresentadas de fonaa sintética e agregada, evidenciando o 
DÉFICIT e o SOFEBAVIT corrente e o total do orçamento*

§38 - A Lei Orçamentária incluirá, dentre ou 
troo dcsaonstratlvoas

I — das receitas do orçamento que obedecerá * 
ao previsto no Art»289§iay da Lei Federal n? 4*320/64;

II - da natureza da despesa para cada õrgnof 
XXI — da despesa por fonte de recursos para *

IV - dos recursos destinados a manutenção e 
ao desenvolvimento do ensino, de foraa a caracterizar o cumpri-* 
mento do disposto no Art«212 da Constituição Federal*

Art*llfi - As categorias de programação de que 
trata o ort» 10 desta Lcd serão identificadas per projetos e atjL 
vidades,

Art*12fi - 0 projeto de lei orçamentária será* 
apresentado com a foraa e com o detalhamento descrito nesta Lei, 
aplicando—se, no que couber, as domais disposições legais*

Art*13c - Os créditos adicionais terão a for
ma, o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações* 
estabelecidas A*»g*ta Lei*

Art*14® — A prestação de contas anual do Mun£ 
áípio incluirá relatório de execução com a foraa e detalhe apre-
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sentados na lei arçorjontário,

DAS MSKKSXÇjÍES GERAIS

Art*15ô - Se o projeto de lei orçamentária * 
são f o r aprovado ate o tfaráno do áltimo período legislativo do 
1390, a Cornara IiuniciptúL será de imediata convocada extraor&inar* 
riamente pelo Presidente, m  £otnaa estabelecida pela Lei Or^ani— 
ca do Município, até que seja o projeto aprovado#

iEua^sraio Cnico «* Se até o dia 31 de ôeae^e1, 

bro de 1990 o projeto orçamentário não for aprovado, o Prefeito* 
poderá executar sua programação obedecendo os limites doo crfetr*

Art#l6ô — A liberação de recursos para cada* 
unidade orçamentária dependerá de programação financeira ue de-9 
seobolso estabelecido pelo Podar ü&ecutivo para cada bimestre, 9 
levando-ce em conta o deoecqxmho da receita de 199GU

Art#17* - Pota Lei entrará gel v ig o r na data*
de sua publicação#

Art#l8e — Revogaa-se as disposições emm
trário#

Gabinete do Prefeito Municipal da /gua Ereta 
em 28 de maio de 1990#
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