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Estado de Pernambuco
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IMENIA: Dispãe sobre as Diretrizes 0rçamentárias
para o ano d.e 1994, do Município de Ye!
tente do lério, e áá outras providÊnci.as-.

0 Prefeito do ürmlcípio d.e Vertente do L,ário;
Faço saber que a CÊÍnqra l&micipal- aprovou e

sânciono a s eguinte IEI:
eu

.\<

\J

carÍruro r
Das Diretrizes Gerais

Àrt. 19 - Fiesm estabelecidas nos termos d.esta I

lei as Diretrizes Gerais para a eleboração Cos Orçanentos do Município
tle Ye:'tente Co l6rio, relativo ao exelcíclo finaneeilo tie l-994.

farágrafo Le - §erão corrigidos os valores cla RE

CEITA e da DESPESA, a partir tlo roês de janeiro d.e 1994, reensaLmente cte

ecordo dor INPC do IBGE ou outro qualquer índice de preço que venha a

substituí-lo, ou pela rnédia de varÍação da Receita Otçanentárla arae cg

dada, elegendo-se entre um e outro de nenor valor alsoluto e apli carrdo I

o percentual obtitio.

Àrt. 29 - À trei Orçamentária anual ser{ cornposta

d.o Orçaoento Iiscal e. do Orçanento cle lnvestimentos.

tarágrafo 19 - O Orça.raento Flscal compreende âs

)otaçôes à lauinistração Dj-reta e Indireta, inclusive Fundaçôer insti -
tuídas e manticlas pelo Poder púttico Municipal e o 0rça^uento de Invest!
mentos destina.do àquelas Empresas eD que o Lilmicípio, d ireta ou Índire-
tamente detenha a a maloria do C apital- Social com direito a voto.

Àr't. 3a - 0 Projeto de L,eí do Orçanento para I

1994 será elaborado estlmo^ndo-se os valores da Recej-ta e fixa::do-se a

Despesa com 19".:a1 va1or.

Art. 49 - Às nofluas orçaaentárias do l\h:aicípio '
obetlecerão as disposigões coatidas na Constituição Ieceref- c aos precel
tos norroativos e C.e d.ireito fj-nancej.ro en v-igor.
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Eslralo ale Pernambuco
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\ Àrt: ,e - São veiladaâ cteepeeas con a aquletção e

uarruteação tle ve{culos êc reprêsentaçãor exoeto ao Gablaete al,o Ee-
felto.

parágrafo Úatco - Sonente eerão irrctuÍdae alota - -
çõee Organentárlas tte acoralo con a.s pri.orid.adesl rnetas e obJetlvoel
Ao Governo ir.!:?r{ sipal.l eetabeleclalas nos anexog a esta Ie 11 exclu{ -
üae aa de cará'ber euperflLuo ou suntuárlo.

Ârt. 6c - l,.r ôespesas real izad.as através de Coa

vênioe ooro a UrÉão; o xstatlo ou com qualquer lrrstftrrição ou orgarrig

no lnternaclonal, depeniloú de abertura d.e Créd.1tos Eepeciaisrauto-

llzacloe e abertoe para essê fi:n, classificad.oe por função I p:rograna

Eubpro graraEry pmjetos ou at'ividad.es r aletâlhad.oa por e].ellento s de I

dlespesa.

CJJPÍIIJ'O II
IE.s Diretrizes clo Orçanento Fisca1 e cl.o Orçaneato ite

T-urestimentos

Á r,.rtr\ ?J jy.tv J,

Das DireH.zeo flo Orçanento Elscal

Árü. ?9 - Quanôo da Êtragão dtqo alespega€, eerão

obsel:vaAas as Brlod.ôatles coastslxtee dto ÁBEIO I êegta LeÍ.

Art. 83 - O Mualcíp:.o aará prlorÍctaôe,
0rçamento as dlespeeas que se refirpm princípal:oente a:

I - PaF-ento d.o Pessoa-]- e Eacargos Sociaisi
II - .ua1uteação dos serrylços srrrni ni s!1'6fiy9s;

IIf - Investineatos.

.[rü. 99 - A segurldatle Sôoial.l floará eubutld.a ao

Orçaleato tr'iaeal, coaslêenntlo que o LÍunlcíp1o não dispõe ôe sietetra
PreÊdêneiário pr{prio.

Parágrc3o Únlco - Corno Segurialaile Soclal eateacle-
se as dotaçõeg cleetinadas as agões d.e ea.ríde; trerldêncla Sociallàqug
'l as dssf,i nqaa.s ao recolllmento alos encargoe socials e d.as contrlbul-
gões previd.êactárlasl e co3o agsistê:rda soclal.l àqueros dotaçõea I

qualalo do



,/:

Est.alo dê PerDaDbuco

Preíeitura Municipa! de Vertente do Lério

].te.ataa para o atenalfuoento dlae necesslclaites alê poptúação carente.

- 

",, * níalno de 2fi ,il;"':'";::T::""ffi;ti':l:J-::-i::;"
ds 1nlostos, Eoipre eualiala e prvveaiente d.e transferôiicias; tre Ele!ü-

tenção e d.esenvolv j.nento Co ensino I ben cono u.a rínj.no de 19í (dezt
por cento ) em saúd.e I corúo:rre o que dete::aiaa a Constitulção lede -
ral.

*.rt. 119 - .ír dlespesa com pessoalr não poderá '
exeealer 65y', (aessenta e cinco por cento) Cas receltas co:rentesrcon
for:ae o que estabelece o Art. 169 aa Constituição Iedez.al e o Art. I

18, do Áto das Disposiçães ?rensit6rÍas.

!'tt. 12|- - j vedada r" incl'-sio na lei Orçe=c:l

tárla, ben coro cji :lLr.as :lte:ações iro;tc::j-o::cs1 -c r-1;-31q1r.cr rccirJ -
sos Co " lunicípio r c-c: ti:r.aüos a sub-rcnc:cl;: i.::-:tit--:-içõcs, :cs:o ie
c::áter so ci:-l sc': ii-:s lucrativcs , c.r-'.c não co, -rlic1-cÉ a suu rc.-uiL-
rj. daclc I trav'(s ic sc-rs cs';a"-,'.;.,c, *ci-j *::rc::tc i-ê !--r- : t-'aao s :.:.o ó-.;ão,

co=;cf:ni;c, sc::-.; i;..l:rc:rtc vcl: ..c a destir:rção Lc lcc;rsos ;úr. i-
cos I:r3 au-,:{li c c ou :ubvcnçõcs i.: j:.stituicões irrivadas con fir:.s I

lucrativos.

Ârü. 13s - C' õ:'ça:ento -riséal abrangerá tod.ae

as r€ ceitas e despesas d.os pod.eres , 6rgãos e fuàd,o s de ÂÍrniraistza -
gão Dlreta aféo Aae entitlad.es criedas e mentidas pelo Pocler iúb11co,

ben cono aiaÊ e:xpresaa que re cebem. tre"roferências à Conta ito Íes ou.!o

Iiunicipal"

03.

C.
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Áxt. 14q - o rkefelto d.o l,trnlcípÍo prorrld.encl

ará po" .Decretos a Itograrxação -aiaaacelra do ..lunic{plo a fim de com

patÍbili zar o ingresso cle.s receitas coa os d.ispêndlos reLatlvos ar
execução dLas ações d.o Governo o
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sBçxo II
DB ULre trlzes alo Orçarceato ile Imrestiuentos

nopresa.E Ifunlcipeís.

,.rü. 15e - 0 0rça.oento cle lrwestinentos pzunig

tos ao p"rágrafo 1e, clo Áttlgp 2s rlesta Lei, e no Ârtlgo 165 § 5c; ,8
eiso II ôa Constltulgão Feêerzl, eerá eprêsentaato por errpresa púb].laat

em que o lÍunloíplo deterüra a'naiorie tlo capital socia.l com dJ.relto ê

voto , conforf,e o ,.r:exo II êeste trei.

Parágrafo Ie - IGo ae eplica ao or,çameato de

que trata o caput êeste Ártlgo' Cisposto ilo Ártigo 35 e ao títr:lo trI t

êa leii ts 4.320/6+r apllcendo-se no ç.ue couber, tão sonente trr denoas-

trativo cla orige:r i.o: r'c curgcs es;c:'l-.os que acc:i::r:j:ará o I::o jeto êe

Lel orçarcn táría, tc-: cc-c C.a e.piicação êestcs, a fi:r de viabi.lizar e

prolosta de lrwesti:cntcs ou Ca iltc 5ra-''l-i zaç ão ,.o ca.prta.J. soeial., con-

for=.e a-e cue se rciere a cenoretração contida no Ârtigo 188r ôa Lei ac

6.404, de 15 de àe:r.cblo de 1976.

Paúgmlo 20 - ,ls e5lr'3sas ..{blicas ::unicipels
c riadas por Iei que não estlverel 1c5ci:cnte con:tituídas até 1o d.e

Jalelro de 199zlr não serão beneficiadas eon rec:rsos o riujld.os io Tesou

ro l[tl:icipal..

C.A.PÍIr'rl,çr III
Da Le6islagãp friUutárie

A:t; 163 - 0 europrinento d.as Âções lldbutárlae
serão constalrtes da I€i I{e .A89 ae 26 cle ttezenbro êe 1989 - Cóatgo IH.
butrírlo d.o i:untcípio d.o Surubi.rn, no c-ue couber, enquanto o Llunlcípio de

Vertente do iér.io nãe ttispuzer d.e seu pr6prio cóüàp ltrLbutário.
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Eetado de Pernambuco

PreÍeitura Municipal de Vertente do Lério

clpÍ[uno fi
Da Orga:rização e Estrrrtura cla IeÍ Orçamentária

Ârt. 17 - Â estrutura tta lei 0rçaoentária, cogl

preenderá eonjuntamente a Plograrnação dos Orçamentos liscais e ato Orçg
mento tle Irrvestimentos tl a.s rl4presa.s !útIica. Municipais, id.entif iead.os

o Orçanento a que pertence e a natureza cla despesa em correntes e d.e

c api ta1.

Parágrafo lE - O Orçarnento Fiscal obeclecerá .a
es truüra Frmcional Progrq-6tr1sa confo:me o que estabeleee a lei Ietle-

ral ne 4320/64 e suas alterações posteriorus.

narágrafo 2e - O Município poderá inclulr na

trei Orçarnentária a rrBes et:rra d.e Contigência,r a fj-m tle aterder necessl-
clades tte recursos, julgailos ao decorer tlo exercício f inanceiro, bem

como adaptarâ a Leí de Éstliriüra às prioriclad es aos anexos ttesta lei.
Àrt. 18 - Á presente lei entrará en vigor na

tlata cte sua pubJ.lcação.

.A,rt. L9 - Bevogan-se as clisposiçães en contrá-
r10 .

Gabinete do Prefeito do üunícípio d.e Vertente
do .Ler10,

feito

Y
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ÀNEXO I

?nIoaÍr.âr.]s r.i.-ai :li/3c:iáçlio Dc c-:ri;Ll;ro 3fjc.L]J PârA c r:ü:acÍclo

I{IJIC:I?o il 199}.

1-g tx0:s-,.1IM

- lotar e Cârara i'ituri cipal con recureos suficlentes pera atendler

e.s agões Í.,,egis1ativa rlo que pese as atespesas coa eubsÍdlosr Pg

baneato cle pessoaJ'l etxcalgos soclals e r:a.nutençã.o.

- Dest1na.r recu:Í€oê à cfoa:ra l,!.ralclpal para constnrgão tta sede t
p#prda e suaa instalaçõ es para ftrnelonasento.

2 - ltl.r?- ---Ji-;llvü

- lo tar o Gabinete clo - refeito cos recursos sufi.cientes a sue

=elutençã-o e ao p:;Eento dos subsíri.ios e represert: ção do

lYefeito e Íice-lz'cieito, ben coao aguisição ôe úquÍ.ao (te

rle esc:itórios e ec:'-i::Jentos neces.ííios ao Govenro llu.aici-
--'IarqJ-, \,.--: -r,..* r-s€ :ri.i.:] e ccnstração d.o .,'réôio Sece, aquis!

ção ae veÍcuLo.

- 1Srrter a ..ssessorj-a JurÍdica do I'tur.icí;io con üDrêiçães C.e

atenCer aos seus fins especÍfieos.

S;--*...-.1. -., -.-.--j-.,i.-i--..çLO

Dotar a Sccretcrie. co= os rccl:Jsog su-fielentes para pessoal. t

e aquisição dos :e,teriais pe:rnanentes e cie nanutenção inclu-
sive da chefia de pessoa-1 a fin dle centrali zar as ações da I

ird:rn!.strrção -rnterta e treiaane:rto d.os servlclores.

2.3 - CjO-L!,-iL,! .ri .t'Ii;.rJiçÁS

- Âparel}ar a Secretarla corn uáquines e eo-uipamentos;

- lreixa"r os seryidores para o exercício cle auaa funçõee.

- Coú.C.iciora! a nrlutenção de guas ativldarles no que conce:lce I

e.s iotações con pessoal. e os ser:niçcs d.a dÍv-I,rpo

C
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PreÍeltura

- Inplaatar no Caclestrc

- grelnar os setÍald.oree

Esl.do do PetaaEbuco

Municipal de Vertente do Lério) 07.
<.

2.5 -

InoblLlá:cto tr'1scal do lÍua1cíplo .
aa área rle a:rgcaêação ao uwrrcípto.

t'

2 - srcRElAitiA Di xDlrcÂç?,o x guttuRÀ

h,r oontlrouldtatle a uanutenção êa Secretaria ite Etlucação cou I

paganento dle PeEsoa-l e outrlap dleepesas ôe 6ua, coropetêacla.
Meater e reaparelbar as Escolas 66 J'! gauo ôo l&n1cíptol o@

a aqtÉslção ale nob11lárLoe escoLêregi

Coastrrrlr p6ysg .8eco1as Públlcag lú.Ln.1c1pa1s Dâ,s zonas ur.benqq

e Bural.
Aqulsição ôe llvros paxa Slblioteca.
lbeiJnar o corpo docente.

.âopllação cle Glrpoe rscola.Geg.

Constrxrir aa Seale tma Escola de 2r grau.

Constmlr uoa Blblloteca.
Reequ-lpar Gnrpos lscolares.
Ássistência a jstualantee Univcrsitários.
LÍalter e e quilar o ensi.:no profisslonaliz:lte r
ÀqulsÍção de ur ônibu.s para transporte cle estudantes.
Sons truir quad.rc. para esportes.

Fazar acluisiçáo de Televicoreg.

Constnrção d.e Crchest

Construção de um Caopo dle trutêboI.

Lssi.etência a estudl.ante s eeculdá"rlos o

Prouogão ôo Pré-Zgcolar conforrre constLttrição. '

Prono ção clo lasi-ao cto le e 2q Graus.

Proaogão do ensLao para iteficieates coafomre conetltulção.
Contribulção firanoelta para Clubes Espc- .ivos.
Conüribuição para Igrejas, tenploo e i,ionu.Beato a.

sic-ur.'.3iÀ J:r §AÚr8 E ÀÇã.0 .;0cl.ài,

l.Ía'nter a jecretaria coo paganento dle Pessoal e outros encargog.

Prosseguir o atendinento roédico-odontol6p.co à população care!É
te e su.a. narrutaagão .
áropllar e reequiper Poeto dle Saúae.

Coastnrlr une. tíatexniclade cora ámbulat6rio.

(
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- Coaetmção de CÍsteÍÍras.

Àquisição de uma ánbulâac1a.
u- Coas trauir esgotos sar,{ tárlol.
- Constnrção de ca.eas popularee para pessoas carenteg.

- Âquislção tte ecluipamentoe hospltal.ares.

- Àquielgão de Terrenos pa:!'a pêBgoas pobree na fo:ma da 1,e1.

- Proasegulr o atendinênto a pessoas oarenteá.

- Constnrçãc d.e Postos d.e Saúd.e.

- gufsfçãg de nealicanentos p/postos dc saúde.

§ECRXTARTÁ DX II{§Râ-ESTNUMNÁ

hroseeÚnri,r .oon. e 
.,narrutonçãâ.'Aoa 

Ssrr.:[ goar.alr obra§ 6 Urbar,,{ gmo

ao quê se relaciona so paêarento de pessoal e enoar€o€r eoelalg.
Constrrção dle un te:mlnal RodorÉár:io no t.tuúcíplor
fqutstção alê lbatorea.
âsslsténcla ao lequeno Proitutor RuraJ-.

ho65ranna tte lnseninação artificial.
Âqulslção de ca:roça reboque para transporte de ca.rnê.

Constnrção de agudes.

Constnrção d.e baragensr
Cons trrrgão dê barelroe.
Constnrção ale Poços Ârteslalos.
üsE-butgão drágua ea ca:ros-plpaso
I'Íanutenção clos se:riços de lfulpeza púb1ioa.

Lqulslção ate uD coL€tor cte 11xo (Cani:rlrão).

Áqulslção ôe uoa carrocerla para tratores.
tÍanutengão de aerrrlçoe Í\rne#rlos.
LÍaanrtenção de serrlços ile lluralnagão pública.
tÍanutenção dte se:rrLgos rle parquee e J ardiaa o

Conetm.ção ôe praças.

Ilosalr!.opriação ae 1n6ve1e para abertura tle ruae.
Coültnrção de calgaoeato.

Consürrrgão <le l[eLo-&Lo.

Repoalgão ôe oalçancntor

Corstnrgão ôe Galerla.cr

I
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- Aqulalção ôc l[elreaoa paxa neülr'ane oe Árcla.

- Aqulelção fl6 Qan{ nhão Cagamba.

- Foraeclmento cle Refelçõee para garlo.

- Âqui.slção ate ca:Toça.s coletora de U.ro.

- Conservação de oeroltários.

- nxpaneão e oonstnrgão d,e recle e1étrlca ne uona rurâ"L o

- Constrrrção de Prlvadas.

- I,&auteação de lstratla^s o

- Coaatnrção d,e Etrelra^e.

- Cone tnrção de Passageu LÍolhacla.

- Conetnrção de Poatlllrõee.

- Constnrção cie abrigos para passagelroe.

- Constnrgão cle banhelros e sanitárloe públ-icos.

- Incentivos a crieção de lndústriag

- ,\quisição de 01 (um) eonprêssor eon pe rfi.matri z.

- I Ir:nutenção d.e feiras, nercacos e açougues.

- Asslstôncla a popuJ-ação en período ile seca.

- Âssistênc1a à população en perÍodo de secao

09.

.a


