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LEI NU 11?'98

Emerta; Di;põe sobre as diretrices Orçamentária
Crçamenüírías para o ano 1999 e dá
outras providência.

DÁ§ DIRETRIZES GERÁI§

ÁrL lo - Ficam eslâbelecidas. nos lcmr0s desta lei. as diretrizçs
orçamenlárias gerais para elaboração do orçamenlo desla municipio.
relaÍivo so $xercicío de 1999.

Ârt. 2" - No projeto de lei Orçametrtrírir, as recçítas e ar derpesas serÊo
orçrdns segundo os prçços ç as variriveis respectivas vigÊ[tes eur juuho de
1998.

§ [o - A Lei Orçamentária carrigirá, os valqres da Projeto dc Lei enkc o
pcrirdo compreendida dcs mcses de junhc, inclusive, e o dc dezembra de

199?, adotando-sr coms fatar dç correçân o INPC acumuhdo 0u oukc
indicc quo o substitua.

§ 3' - Os valorcs constantçs da Lai tlrçamentária podcrão ser

atualizados por meio ds Dcçrsts do Podçr Erecutivo. adotanda-sç o IHPC
ou oulro indice ofiçial que a suhstitua ou o indice dr çrçsçimento real dt
Rçççita Orçanentáriado lrinçsüe. aplicando-se o min0r.

Árl 3' - Não podrrâo sçr fixâdes despesas sttn quf, e'stejam drfiridas as

Íontes de rçsursos.

DÁS DTRETRIZE§ COMITN§

ÀÍt. 4' - Às despesas nâo podarão co decorrer do çxercícío dç 1999'

ultrapa.ssar s rçcçíta estinada na Le.i Orç.amentáría, desde gua o excÇã§o

se,ía finaaciado gor ope.raçâo de c.rêdito.



Ârt. §o - Para çfçito da disposto ao rrtigo 169, Pur$rafo únieo du
Constituiçâr du República, fica estabelecirlo que:

I - as despesas oom pessoai € ercargos sociais oâo lerâo aüm erlo superior à
veriagão do Índiçs de inçremento da recsito arrecadada ern 199t,
respeitardo o linite astabelecido no artigo 3E do eto das Disposiçôes
Constitucionais Transitóries de Ccnstituiçâo da República e o ertigo 36 do
Ato das Disposições Constitocionais Tra$sitórias de Constiuiçâo do
Eslado de Pernenrbilcol
II - os cargos oB smprÊgos públicos. c.uja vacáncio ocorrs. no exerclcio de
1999" pederâo serpreeuchidos nsforms daLeil
III - pare o efeito do cálculo do disposto lo Inciso I deste artigo. nâo serôo
computados 0s gsstos çou i.uativos e penaiouistas e

IY - acoupanharátambém I metrssgÇu que encamiahar o PmjeÍo de Lei
Orçaurentriría à Câman Muaicipat, quadro demonstrativo, resumíudo as
d+spesas por süE nsÍur?zs"

Art. 6o - As despesas com custçio adminiskativo e operacional nôo podcrür
tür eumeilto suporiar a variaçüo do indice de inÍlaçâo em rcla4ao aos
critérios correspondestes üo orç{unento de 199S, salva uo cruro de
comprovadt insuírciêucia da expans$o patrimonial, incrcm enta de
serviços prestados à comunidade ou travas atribuiçôrs recebidas no exercicio
dç 1998 ou ro decarrçr dç 1999.
ParágraÍo tlnico - Paraçfeito do cálculo exçtuçm-se do disposto ncste artigo
a-s despesa.r irdiçadas no arligos 5o dçsta lçi.

Árl 7' - O Padsr Exercutivo tçrá alé o dia -t0 de setemhro de I99B para
nsviar â Câmara Ir{unicipal proje.tos dr. lri dispondo sobrt atteraçõns ra
lrgislaç ão tributiiria

ÁíI Eo - i'lo Projr,lo dr. lei t)rçamrntáriq a estimaliva tlas rcccitas pode'rá

corsidcrar os cfeitos da*s modificaçõcs pr.,r istas no artigo antcrior.
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DÀORGÁ.NraàÇÃO E ESTRUTL}HIà DÀ LEI
oRÇÀMENTÁRrÀ

ÁrL 9o - Na Lei Orçam tntária anual. a discrin inaçâo de despasas f*rse-á por
categorias económ ieas dç program eção. indicando-sa. pelo menos. pare

oedeume"no seu nivel. enetuÍszada despeses do seguinte modo:

DE§PE§ÁS CÜRENTES
Pesgoal e Encargos Sócias
Juros e Encargos tla DIvida
tlulros Despesas de Correnles

}ESPESÁS DE CÂPITÂI
fuv+stimeutos
luversôes Financeiras
Ann orlizaçiio da D ívida
f)utras Drspesas de Capitrl

§ l' - A classificaçâo I quc se refçre eslç art[a ctrresponde aos

agrupameotos de elemeutos da súureza da despesa confonae deÍmir a Lei
Orçamontária-

§ ,1" - As rcceitas e as despusas da orçamenta serla aprescntadrs de formu
sintética e agregada, cvideaciando o déficit ou superúviÍ corrente e o total da
orçae cnto.

§ 3" - Á tei Orçamentária bcluirâ çtrfÊ outÍos os seguintcs demotstralivos:
I - da-s rççoita.c do orçameato que ohedecerá ao previsto no arligo ?". §

I". da tci ro 4.3?0 dç I I-03-64;

II - da lal$rc.za da dcspcsas. por cada órgão;
III - da desptsa por lirrçôes. progra&as, snb-progranas- a sitt{ dd-

projr,los c atividadr.g ç

IV - dos rÊ$lrsos dr.stinadss a manltcnção r dcsr.gvolvimento do
essiss, da forma a so&provsr as dí.sposiçôes do artfuos 212 da
Coastitu iç.âo da Repüblica.

ÀÍt. 10" - O Projelo de Leí Orçamentáría será spresentado com forma e ços
o de.talhqnne.to desc.rito nesta Lei, aplícaodo-se Es que çouber, a.: demais
disposiç6es legais-
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Ârt. llo - O Podur Legislrtivu Municipal eacuminhará srs proposts, pàrs
incorporuç§o lr orçurneofo do rnunicipio, até o dia 3l de julho de 199S.

Art l3o - Os CrÉditos Adicionais terâo aforma" o nivel dç destsrsmenlo. os
drraçaslrativ+s e *s ief+nee.çõts. neforme estaheltcidanesla lei

Ârt. 13'- A prestaçâo de contas aaual dc municipio inçluirá reletório da
eresução çom l-'ormaç detalhçs sprssÊntados naLei ürçarnentária.

DÂ§ DI§POSIÇOES GER4.[S

Art. l4o - Se o projero de Lei Orçemeatárianâs íor eprovado dá o lármins
do úhimo período legislelivo de 1998. s Cá$Êra Muricipal será" da

imediato, convocada rxtraordinaríameuta pelo presidente, ü8 forma
estabelecida peh Lei Orgânica Municipal, até que o projeÍo seja

submçtido à votaçüo .

Parr(grafo Uuico - §r até o dia 31 de desembro de 1998 o projrÍo de Lei
orçracntÉria n$o for votadc a prefcito poderô exÇrcutsÍ sua
pragramaçüo abedecendo o limite das duadécimos crçamentárias.

Art. l§o - Àproscute Lei entraró em vigor aa dúa de sua pubticação,
revogadas as disposiçôcs em contráric.

GabÍreÍt do PrefGíto do §Iunícípío de Vertente do Lérío, em 14 de
Ágorto de 19ffi.
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