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"ICSTAJ3EI.ECE D IR1iIPRIZmS GEl'",\IS IlARA EL\13ORAÇ10 DO ORÇAI,fEl;JTO DO f<1UNlCÍP!O F.l DÁ OUl'p.ASpnovm1!.:l5lC.IAS."

A Câmara.:Municipal de Dores do lniaiá-rm, no uso de suas atribuições legais, DT!liIlJ1n1A e eu P1."Of'eitoJii:unicipal eanc í.ono a seguinte Lei:
Art.10) - A Lei Orçamentária elaborada. em conf'oimidad.e com as diretrizes desta Lei, emconso~Lcia com as disposições da Constituição Estadual, da Lei cirgâ.nica MUl1.i.cipa,l,em Seus a.rt:i€os 148 e seguintes, e Lei,. nQ
4320 de 17.03.64 no que oouber ,
.
,
Art.2Sl)
- As receita.s
al)ra.~erão a.s reoeitas tributárias
próprias~
as rocei tas pa,trimoniais, as diversas receitas admitidas· em. Lei e as 'parcelas transferidas
pala União apelo Estado, resultanteS de suas reoeitas fi,!
oa.is, nos termos da Constituição Federal.

§ 10) - AR reoeitas de impoQtos e taxas terão por base osválores
do orçamento em ourso, oorrigidos pelo· indioe de inflação projetado para 01
exercício seguinte, levamo-se a.inda em conta:
I - a ex:pansãodo nÚmerode contribuintes:
II - a a.tualização do oadastro

imobiliário

fiscal.

§ 20)

- Os valores
das I't'l.rcelaS a sex'omt:I'ansfcridas peios Governos li'edera1 e Estadual serão fornecidOS por Órgão competente do Governo do
Estado, até o mês de Agosto, de cada exercíoio.

§ 39)

- As parcelaS transferid.as
mencionadas no parágrafo anterior são aS constantes no art. 158 e 159 Ib, c e 11, § 3Q da Constituição Fe-

d e ra.L,

Art .3 o) - As clespesaa serão f ixadas no mesmova.lor da .reoei ta. 1"1.'.2
vista e serão distribuídas
segundo as neoessidades reais de oada órgão e de
suas unidades o~amentárias, ficamo assegurado o m~irno .de recursos à. despesa de capithl.

§ Único - Ifa:opodemo ser fixadas despesasoem
das as fontes de recursos.

que estejam defini

Art .4°) - À manutenção e d~)sel1volvimel1t(.)
do onaí.no, se:r:ádestinad~ parcela. de recursos não inferior a 2,5% (vinte e cinco por cento) da re ceita de impostos, inclusive as transferências
dos Governoa do Eatado e da.'
União, re9u1ta.ntes de suas receHas de impostos.

§ 12) - As parcelas tra.~lferidas
nadas neste artigo,
-segue-

são referidas

pelas esferas do governos menci..2,.
no artigo 2º, pa:t'Ógra.fo30 desta Lei.
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Art _50) - Ató a. promulgação da Lei complementar a. que Se refere ar
t:igo 169 da Constituição
Federal, o Municfpio não dcsperdóm com pessoal
,
paro e'Ia de recursos superior a. sessenta
e oinco por o orrbo do valor da roce.!
ta corrente consignada na I..ei de orçamento.

§

Único - A despesa

I

com pessoal

refel'i(la

O pagamento (le subG:Lcl.iosd on

11

O pagamento do pessoal

n.(.;"t!Hk:3

neste

artigo,

abl'all;crá:

IYJ1:lticos;

do Poder Legislativo;

III - O pa{;amento ô.o pessoal do Poder r5xecutivo, incluinio-se
o paeamento dos aposentados e penSionistas
e do peo13oal ocupado na manutenção '
do onsino, a que Se refere art.4º,
desta lei.
Art.62) - As deopesas com pessoal referidas
nO artigo anterior
mo comparadas, através de be.Lancé tca mensais, com pero errbua.L da receita
corrente,
de modo a exercer o controle de Sua compatibilidade.

s~

Art.7 g) - A abertura.
de da existência

§

de recursos

de créditos
sUI\lementares ao orçamento depon
dispol1iveis
e do pr~via.autorização
legislati~.

Único - Os recursos

referidos

no artigo

são provinientes

I - Superávit financeiro
apurado em balanço pa.trimonial
cio a.nteior;
II - Os provinierrtes
de exceSso dearrecadaçãoJ
ment~rias

III - Os provinientes
de anulação paro LaL ou '~otal,
ou de cr~itos
ad.icionais a.utorizadcr~ em 1;Oi;

r.r juridicamente

O produto (lo operaçõeS de c réclitos autorizadas,
J?ossi1hilito aO Poder- P:.o..'!:ecutivo,
realizá-las.

de*
do exerci

de dotaçõeS

em fama

orça

que t

~rt u(.!Q)
C!"""l"1r" "'''f'o oco.rro r
,O ("O
n·l··r"'c-·~a.ca-o
e este· fo'~_
t
.1.
t.;t.t..I. :;'
ac roecorrtado ad i.cLona.Ime nto ao excJ:·e:f.oi.o,atravéa cl."l. abertura de crÓdito s~
plementart destina.r-se-á
à manutençâo d.o ensino, parcela de vinte e cinco f
por cento, proporcional
ao exoessode
arrecadação
utilizado.
~\.
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Art .92) - Aos alunos de ensino Fwrlamenta1 obrigatório
e gratuito
da 1'00.0 Munioipal, so:rá garantido
o fornecimento de material
didático-escolar, transport<j,
suplementação alimenta.r e assistência
à saÚde.

§

19) _ A garantia
referida. no artigo não exonera o Município da'
obrigação de assegurar
estes direitos
aOS alunos da rede estadual de ensino
mediante convênios celebrados com a Secretariado
Estado de Filuoação e re
cursos para a manutenção das Esoolas Munici~alizadas
e a munioipalizar.
20)A deSpesa com suplementação alimentar
e aSSistência
à. sai
de pcYlerá ser .ccmputada para Satisfazer
o percentual
m:Ínimo Obrigatória
de
25j{, (vinte e oinco por cento), do artigo
212 da Constituição
Federal,
nos t
tennoS da in;:::trução nonnativa nll 02/91 de 14 de Fevereiro de 1991, do Tri buml de Contas dó Estado de Uinas Gerais. -segue-

§

,
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Art .100) - Qua,n:1,o
a rede oficial de ensino furdamentale médio for
insufioiente para a.terder à. derna.rda, podemo Ser concedidas bolsas de estudo e transl\orte para alunos para. o a.terdimento pela rede particular de enal:.
no.
, § Único - :r.Tão
havendo escola. particular de ensino funiamental
e
médio no I'Iun:1.oipiO,poderão ser éonoed.idas bolsas de estudo pa~ a.teniimento ao aluno em outro Município; inclusive o transporte dos masmoa ,
"

Art.lln)A manutenção da bolsa de eetUlio
veitamento minimodo aluno estabelecido em Lei.

>

é

oonUoionada aO apro'

.A.rt.l2Q) - Não semo concedidas subvençôes sociais a entidades qm
não sejam reconhecidas comode utilidade públioa e dedioada ao ens íno,
á.
saúde, ao esporte e a assistênoia. social.

§ Único - Só Se beneficia.mode

conc~ssões de subvenções sociais'
as entidades que não visem lucros e que não remune:remseus diretores.

,,"

Arl.130) - A Lei de orçamentó gara.nti~ reoursos aos programas de
Saneamento básico e de preservação ambiental, visa.nio a melhoria de qua.lid..!!,
de de vida da população.
Art.140) - Para efeito do disposto na Lei Municipal as metas e '
prioridades para. o exercício financeiro de 1995, somo à.elineadaS para. cada
setor e de acozdo Coma o:l'e:anizaçãodos sO:l:viços w11'll:Lnio-tra:i:-ivos
em o;rçame,n
to anual e plano de investimentos.
Art .15Q) - .A. Lei só contemplará dotação para inicio de' obras a.pós
a garantia de recursos para pagamento das obrigações :patronais vicerdas é '
dos débitos coma Previdência Social decorrentes,de obrigações em atraso.
Art.162)
- Os Órgãos da Administração à.escentralizada
que receberam recursos do Tàsouro Municipal, al)resentamo seus orçamentos detalhados'
das necessidades e aoompanh~losde m~r.oria1 de cálculos que justifiquem
os
gastos, até 15 de .Agos·bde cada e:xorc:Ício.

§ 10) - Os orçamentos das entidades autárqUicas e furdações serão
elaborados de acozd.c com as nozmae da Lei 4320 de 17 de Março de 1964, qual!
to às classificações
a Ser~n adotadas para as suas receitas e deSpesas.
t

§ 20) - Na prcg~~lação de seus gastos, as autarquias

e fundações'
obecrvarâo as prioridades e metaS da administração e deverão Ser delineadas
em orçanerrto anual plurianual de investimentos.

Art.170)
- Oaao venha a 0191' criada empresa Hunicipal seu orçamento 'observar.á as prioridades e metas da administração Municipal.
Al"'t.1811) - Só so~o oontraidaS operaçõeS de crédito por anteo ípação de receitas, quard.o ae oo!rfigurariII1inente falta de recursos que pOSSa'
comprometer' o pagamento ela ,folha on tempo h::íbil. -sceue'

,
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§ 10) - A contratação do opernç.ão de crédito l")a.ra.fim eapecfr.i90'
somente se oonoretizará
se os :r.'OOl.\rsoodeptinarotn a proG:r.~;lJill:l.Sdo exoepciona1
interesoe público, obs arvadoa oa limites estabeLec Idaa nos artigos 165 o §8~
e lG7 111 da Constituição Focleral.
§ 20) - ~1mqualquer dos oaaoa a operação do orédi to d eperd.e de
prév'ia autorização Legislat1iva.
Art.190)
- As compras e contrata.ções
ele obras e serviços somente'
poderão Der realizadas haverd,o disponibili(lad.e
orçamentária e precedida.s do
ros:poctivo processo licitatório,
quard o obrig~~tório, nos. teImOSda Lei 8.666
de 21 d.e Junho de 1993 e legiSlação posterior.
Art. 200) - RevOgé'l.las as dil~pOS iç!õos em oontm:rio, entram esta
Lei em visor na. data de sua. pub'l Icaçâo •
.Mal'do, :portanto, a todaS as autoridades a quem o conheo ímento
e
execução desta Lei pertencer, que a cumprame f'açMlcumprir tão inteiramente
como nela se oontém.
.
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