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ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO 2001, E
ADOTA OUTRAS PROVLDENÇiAS.

A Prefeita Constitucional do ~/!unicípio de Vieirópo!is-PB, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CP.P!TULO 1
DAS DIRETRIZES GERAIS
/.l,RT. 1 o

São diretrizes orçamentárias gerais as instruções que se observarão a seguir) para ela-

-

boração do Orçamento do Município de Vieirópolis para o exercício financeiro do ano 2001.
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DAS RECEITAS MUNICIPAIS
ART 2°- Compõem-se às receitas municipais de:

11- provenientes de atividades econômicas e de serviços;
fi I
''.

-

tr:::m.::f<=>r~">nr-1~<::
rnn.::tíf1
1rínn~i<:: , l<=>n~í.::
;nt:::irí~.::
... .......... ·-· ......-. - · ..................................
,_ ........................................
....... .:::1 ...... ,_ <=>
...... vnl1
" ..................................
......-)·

!V -empréstimos e financiamentos

lho para o serviço remunerado, as alterações da legislação tributária

P.RT. 4° - O município fica obngado a arrecadar todos os impostos e taxas de sua competência,
inclusive a receita originária de serviços administrativos pelo município por delegação de
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5° - As receitas provenientes de convênios serão estimadas no orçamento do município com
base na projeção estabelecida pelo órgão repassador ou de acordo com documentos aprec::ont:::lrinc:: r11
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ART 6° - A receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamenta! e Valorização do Magistério - FIJNDEF, constituída de acordo com a legislação pertinente, será
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Lei l\lunícipal de \'ieirópolis-PB n' 0'73.00

1

C"lr"-Ãr-... 11

vt.::yt-\v 11

DOS GASTOS MUNICIPAiS

PRT 7° -Os gastos municipais são aqueles destinados à realização das atribuições inerentes aos
objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira
i\RT. 8° -Para f!xação dos gastos municipais. devem ser obserJados os fatores conjunturais) a car-

ga de trabalho, a receita do serviço quando este for remunerado e projetados os gastos de
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,.11,RT 9° - Os gastos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fun-

damental e Valorização do Magistério, serão fixados no Orçamento Municipal de acordo
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,.6RT 1 O - Na fixação e aplicação dos recursos de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, ficam proibiri~<::
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li - assistência a estudantes;
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ART. 11 -O gestor municipal deve ser prudente quanto aos gastos do município, aplicando as medidas corretivas apropriadas para evitar desequilíbrios fiscais.
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DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇO
,li,RT 12 - Serão executadas como priondades as seguintes ações para o exercício de 2001:

! -SETOR AD!V!!N!STPJ\T!VO
a) -

construção do prédio sede da Prefeitura

!! - AGR!CUL TUR.l\
a) - prestar assistência a agricultores e meeiros do município;
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e)- construção de rede de energia elétrica na zona rural;
d) - aquisição de trator com implementas.
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a) -aquisição de veículo;
c) · construção de quadra poliesportiva;
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e) - construção de espaço cuitural.
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!V - URBAN!S!V!O

a) - pavimentação de ruas e avenidas.
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c) - ampliação do cemitério público do município,
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e)- construção de lavanderia;
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g) - construção de matadouro.

a)

treinamento de pessoal da área de saúde;

a) -· construção de esgotos;
b)- construção de fossas sépticas,
c) - construção de urna caixa d'água.
VIl - ASSISTENCIA SOCIAL
a)- proporcionar a pessoa extremamente pobre do município;

b) - prestar assistência à criança e ao adolescente;
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d) - construção de unidades habitacionais;
e)- melhoria de unidades habitacionais.
V!!!- TR.l\NSPORTE

a)- construção de passagem molhada;
b) - recuperação e consef\;ação das estradas vicinais do municfpio.

C.LlPÍTULO !!
DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

P-RT. 13 - O orçamento municipal compreenderá as receitas e despesas da administração, inclusive as provenientes de convênios, de modo a expressar as políticas e programas do governo.
PARÁGRAFO ÚNICO - Farão parte do orçamento municipal os recursos vinculados
aos Fundos Especiais, de acordo com Legislação especifica.
ART 14 ~ A. previsão da receita e a fixação da despesa no orçamento municipal terão como principio o eqüilíbno, de modo a evitaí o déficit das contas do Münicfpio
/\RT 15- Constará do orçamento municipal reserva de contingência no limite mínimo de 1,5% (um
e meio por cento) da receita corrente liquida com a finalidade de atender passivos contingentes e cobrir a abertura de créditos adicionais.

ART 16 - f\Ja programação orçamentária o detalhamento da despesa será feito por unidade orçamentária , função, programa, subprograma, projeto/atividade com os respectivos elementos
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PRT 18 -O Município não poderá programar no orçamento nem despender no exercício de 2001.
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b)

até 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

i·\RT 19 - Os recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magisténo serão fixados no orçamento municipal, em separado, indicando em
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,t.,RT '7n - Constará no orçamento da unidade de educação uma dotação titulada de Contribuição
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poderá ultrapassar a 2% (dois por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, excluindo-se as- receitas de convênio e \./lncu!adas a fundos.

P·RT 22 - 1'-Ja fixação da despesa com recursos de convênio para investimentos constará da meta
à indicação da sua f9nte.
,l:I,RT. 23 - Constará do Orçamento Municipal autorização para abertura de créditos suplementares
até o limite de 50% (cinqüenta por cento), bem assim, para operação de crédito por antecipar::::.n
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termos do art 7° da Lei n° 4.320/64.
ART. 24 -A abertura de Créditos. Suplementares e Especiais dependerá da existência de recursos
disponíveis, não poderá ser utilizada anulação de dotação orçamentária comprometida.

ções vinculadas a despesas de convênios e fundos especiais serão utilizados os recursos o·'·
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prazo legal, o Poder Executivo poderá executar a sua programação em até o limite de dois
doze avos do total de cada dotação.
,L).,RT 27- ,L).,pós a promulgação do orçamento o Poder Executivo com base nos !imites ne!e fixados.
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,L\RT. 28 - ~Ja execução do orçamento o Poder Executivo fica autorizado a tomar as medidas corre-

tivas necessárias para manutenção do controle e do equilíbrio fiscal, limitando a emissão de
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! - as despesas decorrentes de normas !egais e contratos administrativos,
li - as despesas de manutenção e conservação dos serviços públicos;
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ART 29 - ~,Jo caso de !imitação de empenho os repasses dos recursos financeiros para a Câmara
de vereadores ficam sujeitos a limitação dos seus valores na mesma proporção de redução
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passes dar-se-á nas mesmas condições as reduções efetivadas
,L)..RT 30 - Bimestralmente, o Poder Executivo Municipal, através da Contadoria, elaborará o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e, semestralmente, o Relatório de Gestão Fiscal
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sabilidade Fiscal
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-Trimestralmente, a Contadoria avaliará a situação das aplicações obrigatónas no ensino,
na saúde, com pessoal e encargos, a movimentação dos recursos do FUNDEF, e das aite-
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CAPiTULO !V
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRiA
,L)..RT. 32 - O Poder Executivo poderá realizar no exercício de 2001 o seguinte

!temática tributária nacional.
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das para motivar o contribuinte ao pagamento e evitar evasão de receita.
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D/1, POL!TIC/\ PESS0/1-l
,Ll,RT 33- A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, somente será admitida se

li - houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas
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,L'IRT 34 - Poderá o Poder Executivo, obedecendo as condições estabelecidas nesta Lei, e as restrições do art. 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal

li - estruturar ou reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municin::;ic:
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DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
ART 35 -O Município poderá contribuir com custeio de despesas de competência da União e do
Estado, desde que, o objetivo do convênio justifique o desembolso.
ART 36 - !'Jão será permitido o empenhamento de despesa a posterior, toda despesas deverá ser
empenr1ada previamente e constar nos registros de controle, nos balancetes mensais
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,Ll,RT 37 - Fica a cargo da Contadoria e Unidade de Finanças da Prefeitura a coordenação e elaboração dos instrumentos de que trata esta Le1
í\ r-"-n A r,--.., 1"1ro. ,,,-...~
n....._,.., ...... -...-.. ..-...-.-.--.-. ..... ---.-.. -1--- --.~:.-.. ......... .-.. .... .:::. ...... _
õi-\I"".MLJI"".MrLI VI\11\.JV- õellel U:O, ~JIU~e::,::,u::, L!e Ulb~L!::>:,ClU e

nA n

~1-L-..----.:::.-- -.1 ...... -.. ~~--~---etelUUIÇH,:c:lU l)L)::;, ~Jic;:liiU::>,

1 ..... ;

Let

de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento, deverão ser realizadas reuniões com o pre-

J\RT 38 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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