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.• - l. -tras provid~ncias.11

JAIR VALENTEFE~~ANDES. Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo, no4a uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de 19uas da Prata decretou e eu sanei.ano e promul-

go a seguinte

L E I:

•

Artieo 12 - Ficam estabelecidas, nos termos
desta Lei, as diretrizes gerais para a elaboração do Orçamento do
Município relativo ao exercício financeiro de 1991.

Artigo 22 - A elaboração da proposta orça-
mentária para o exercício financeiro de 1991 abrangerá os Poderes
Legislativo e Executivo, ficando a execução orçamentária condicio-
nada as diretrizes aqui estabelecidas.

Artigo 3º - Na elaboração do Orçamento Pro
grama do Município para o exercício financeiro de 1991, sem prejuí
zo das nOI~S financeiras traçadas pelo Legislação Federal, serão
consideradas as seguintes:

I - As dotações orçamentárias projetarão suas despesas
correntes até o limite fixado para o exercício em curso, a preço de
agosto de 1990, considerando os aumentos ou as diminuições de ser-
viços;

11 - As estimativas das receitas serao feitas a preço de
agosto de 1990, considerando-se a tendência do presente exercício e
os efeitos das modificações na legislação tributária, os quais fo
ram objetos do Programa de Lei encaminhado à câmara Municipal;
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111 - o montante das despesas fixadas, não deverá ser sup~

rioI' ao total das receitas previstas;

•

IV - O Município aplicará no mínimo 25~ (vinte e cinco por
cento) de sua receita resultante de impostos, compreendida a prov~
niente de transferências, conforme dispõe o Artigo 212 da Consti _
tuição Federal, prioritariamente na manutenção e no desenvolvimen-
to do ensino;

V - Constará da proposta orçamentária o produto das ope-
rações de créditos autorizados pelo legislativo, com destinação es

.-. pecífica e vinculadas ao respectivo projeto;
VI - As despesas poderão, excepcionalmente no decorrer do

exercício, superar as receitas, desde que o excesso das primeiras
seja financiado por operações de créditos, realizadas nos termos _
do artigo 167, inciso III da Constituição Federal;

VII -Poderão ser inc~uídos no Plano Plurianual programas _
não elencados naquele dispositivo legal, desde que financiados com
recursos financeiros oriundos de outras esferas de governo e autori
zadas por 1ei específica;

PARÁGRAFO UNICO:- Deverão integrar o limite das dotações
orçamentárias a que se refere o inciso I do presente artigo, os cré
ditos adicionais correspondentes, abertos até o dia 31 (trinta e um
de agosto deste exercício.

ArtiRo 4º - A legislação tributária munici
paI observada as prescrições legais, sofrerá alterações para ade _
quar a receita às necessidades do Município, majorando-se os tribu
tos de sua competência e os preços praticados.

Artigo 5º Na elaboração da proposta orça
mentária, por parte do órgão central de orçamento, os munícipes de-
verão ser ouvidos através da participação das Associações que os re
presentem.

Artigo 62 - O pagamento de débitos traba-
lhistas e respectivos encargos, terão sempre prioridade sobre as _
ações de expansão.
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Artigo 7º
C.U

tração Direta, ficam limitadas a 65% (sessenta e cinco por cento),
das Receitas Correntes.

~ 12 - Entende-se como receitas correntes p~
ra os efeitos do presente artigo as receitas classificadas sob a
categoria econômica da Lei nQ4.320/64.

~ 22 - O limite estabelecido para as despesas
de pessoal de que trata este artigo, abrange Os seguintes gastos:

a) remuneração geral;
b) obrigações patronais;
c) proventos de aposentadoria e pensões;
d) remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito;
e) remuneração dos Vereadores.

~ 3º - A concessão de qualquer vantagem ou _
aumento de remuneração além dos índices inflacionários, a criação
de cargos ou alterações de estrutura de carreiras, bem como admis-
são de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da ad-
ministração direta, somente poderá ser feita se houver prévia dota
çao orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesas
até o final do exercício, obedecido o limite do "caput" do presen-
te artigo.

Artigo 82 - O Poder Executivo, poderá firmar
convênios com outras esferas governamentais, visando o desenvolvi-:
mento de programas de educação, cultura, saúde e assistência so
cial.

Parágrafo ~nico:- Os projetos em fase de exe
cução, terão prioridade sobre novos projetos.

Artigo 9º - Fica autorizada a concessão de a,
juda financeira as entidades relacionadas sem fins lucrativos, re-
conhecidas de utilidade pública nas áres de saúde, educação e Besis
tência social.

Artigo 102 - A estrutura de orçamento anual _
obedecerá a estrutura organizacional aprovada por decreto e acresci
da dos fundos criados por lei.
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Artigo 11º

Prefeitura da Estância Hidromineral de

tecipação da recita, contratadas pelo
liquidades até o final do exercício.
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Artigo]2Q - OFrefei to 1J."Unicipaldeverá en-

viar os Projetos de Lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orça -
mentárias e do Orçamento Anual para o exercício futuro, até o dia
30 de setembro do exercício financeiro em execução, devendo à câma
ra Municipal apreciá-los na forma de seu regimento interno, até 15
de dezembro do referido exercício, para vigorar no exercício subse
quente •

Artieo 13º - A não apreciação pela Câmara 1m
nicipal no prazo estabelecido no artigo anterior, culminará com
observância do que determina o artigo 117 da Lei Orgânica Munici
pal.

Artigo 142 Esta Lei entra em vigor na da-
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura ~funicipal da Estância Hidromineral
da Águas da Prata, aos vinte e um dias do mês de dezembro de mil -
novecentos e noventa.
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