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Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N21.133 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1992.

"Dispõe sobre as diretrizes orçamenttri-
as para o exerc!oio de 1993 e dá outras
providências" o

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Munici-
aI da Estânoia Hidromineral de Águs,s da Prata, Estado de São Paulo,
o uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço .saber que a Câmara Municipal da Es-
inoia ~idrominera1 de 19uas da Prata, decretou e eu sanoiono e pro-
mUlgo a seguinte

LEI:

I·· . Artigo 12 - Ficam estabelecidas t nos te~
mos desta Lei, as diretrizes gerais para a elaboração do Orçamento
do MuniC!pio relativo ao exerc!cio financeiro de 1993.

Art'igO 22 - A elaboração da proposta or-
çamentária para o exercíoio de 1993 abranger~ os Poderes Legis1ativo
e Executivo, ficando a execução orçament&ria condicionada as dire-
trizes aqui estabelecidaso

Artigo 32 - Na elaboração do Orçamento
Programa do Município para o exerc{cio financeiro de 1993, sem pre-

.é:··<>-- ''\

ju!zo das normas financeiras traçadas pela"leg1s1ação federal, serão
consideradas as seguintes:

."", I - As dotações orçamentdrias projetarão suas despe-
',,,'. ,i,",

sas correntes ator o limite fiIado para o exere!cio em eu.rso, no ft- I
ler de agosto de 1992. considerando as aumentos ou as diminuições de
.erYiços;

11 - As estimativas das receitas serão feitas no vaIo
e agosto de 1992, considerando-se a, tendência do presente exerc.&-
io e os efeitos das mofic8ções na legislação tributária,

111 - O montante das despesas fixadas, não deverá ser
up~or ao total das receitas previstas;

IV - O Mu.nic!pio aplicará no mmimo 25% (Vinte e cãn-

o por cento) de sua receita resultante de 1mpostos, compreendida a



ensino;
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proveniente de transferência na manutenção e no desenvOlvimento do

v - Constará da proposta orçamentaria o produto das
operações de créditos autorizados pelo Legislativo, com destinação
específica e vinculadas ao respeotivo projeto;

VI - ~s despesas pOderio, exoepoionalmente no deco~
rer do exercíciO, superar as receitas, desde que o excesso das pri-
meiras seja finanoiado por operações de oréditos, realizadas nos te~
mos do artigo 167, inoiso II1 da Constituição Federal;

VII - Poderão ser inoluidos no Plano Plurianual pro-

,
Artigo 4º - A legislação tribut~ria mu-

nicipal observadas as prescrições legais, so:freri alterações para a-
dequar a reoei ta as necessidades do Mu.nic!pio.

Artigo 52 - Na elaboração da proposta
orçamentaria por parte do orgão central de orçamento, os mun1cipes"--"
deverão ser ouvidos através da partiCipação das Associações que os
repre sentem.

-gramas nao elencados naquele dispositivo legal, desde que financia-
dos com recursos financeiros oriundos de outras esferas do governo e
autorizadas por lei específicas;
I ~ARÁGRAFO ~NICO - Deverão integrar o limite das do-
tações orçament~rias a que se refere o Inciso I do presente artigo
os créditos adicionais correspondentea,-abertos até o dia 31 (trinta
e um) de agosto deste exercíoio.

ARtigo 62 - O pagamento de d~bitos tra-
balhistas e respectivos encargos, terio sempre prioridade sobre as ~I

~

ações de expansão.
Artigo 72 - As despesas com pessoal da

.. administração direta, ficam limitadas a 65% (sessenta e cinco por _
cento) das Receitas Correntes.

§ li - Entende-se como receitas corren-
tes para os efeitos do presente artigo, as reoeitas classificadas 60

categoria econômica da Lei n2 4.320/64.
§ 22 - O limite estabelecido para as de

esas de pessoal de que trata este artigo, abrange as seguintes gas-
os:
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a) remuneração geral;
b) obrigações patronais;
c) proventos de aposentadoria e
d) remuneração do Prefeito e do
e)

pensões;
Vice-Prefeito

remuneração dos Vereadores
§ 312 - A. concessão de qualquer vantagem

ou aumento de remuneração al~m dos índices inflacionários, a oria-
ção de cargos ou alterações de estrutura de carreiras, bem como ad-
missão de pessoal a qualquer título, pelos orgãos e entidades de ad
ministração direta, somente poderá ser feita se houver prévia dota-
ção orçamentâria, suficiente para atender as projeções de despesas
até' o final do exercício, obedecido o limite do tleaput" do presente
artigo'~

Artigo 8~- O poder Executivo, poder!
firmar oonvênios com outras esferas governamentais, visando o desen
volvimento de programas de educação, cultura, saúde e assistência _
social.

ParágrafO ~nico: Os projetos em fase de
execução terão prioridades sobre novos projetos.

Artigo 9Q - Fica autorizada a concessão
de ajuda financeira às associações sem fins lucrativos e entidades
filantrópicas,

Artigo 10 - ~ estrutura de orçamento a~
nual obedeeer~ a estrutura organizacional aprovada por decreto e /
acrescida dos fundos criados por lei.

Artigo 11 - AS operações de crldito por
antecipação de receita, contratadas pelo Municlpio, serão totalmen- I
te liquidadas até o final do exerc{eioo

Artigo 12 - O Prefeito Municipal dever&
enviar os projetos de lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orça-
ment~rias e do Orçamento Anual para o exercício futuro at~ o dia 30
de setembro do exercíCiO financeiro em execução, devendo a Câmara _
MuniCipal apreciá-los na forma de seu regimento interno, ati 15 de
dezembro do referido exercíCiO, para vigorar no exercício subseque~
te.

Artigo 13 - A não apreciação pela Câmar



Artigo 14 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura nicipal da Estânoia Hidromi
neral de Águas da Prata, aos vinte e atro dias do mês de dezembro
de mil novecentos e ,.~'9ventae dois •
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Municipal no prazo estabelecido no artigo anterior, culminará com
.•.observância d. que determina o artigo 117 da Lei Organica MUnicipalo

Secretaria
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