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Esiabck.; dire4ri zes gerav para a elaboração do
do MunÀeipio para o excrcieo &
e dá outras iï,vdnejas.
Faco saber que a Câmara v1unicipaI de Montezuma
e CIL Prefeita Municipal sat iono a e,uinre 1 ei
Ai- t. 1
A Lei 0içanun.iáiia do Muniip.iu de Montezwna
(.K'TU), rara exrekio de 2001, será ckbtitada rqi conformidade
com as Di Lli2'c dita JÁ;
cm consonância com as disposiç.õcs da. Constituição Estadual c L
Orgânica do Município e
da Lei n°4.320, de 17 de março de 1904, no qc loi a ela pr1ine
nte.
-

(ÁPli (4) 1
I.)A l'R14 \'ISÃ() DAS RJ(J'l'AS IX.) MUNICÍPIO.

Art.21

As rc.c.cias abrangerão a receita tnhutána propna, a
dnütid cui 1,01 c as p.nGe.bLr4LksicridI pehi Viúk
e pelu &tado. íei.u1taiUs de suas receitas licai, nos tenn08 da Const
ituição Federal.
-

Pdílittkoilial, ii.s diveia iCcü4

As rccctas de impostos e taxas scrào projetadas
§ 1
k,jiiautk,-sc por base de çalçóio os va.1orc, médios aiTeadados
no eXeiciCio & .2((X), aLé uni
nié anterior aquele da colaboração da propot. 7 conigidos nionetariaii
ent .ate dzeinbro de
1999. levando-se cm conta:
-

1

-

II.

a expuiÊtci do uniefo de
-

cotktfiboiiite;

a ai:ualii.aciio do endadrn 1 enic do Nu rnicipí ;

II. alteração na kusfação tiibutária municipal.
-

70

vaIois das parecias transferidas pclos (ovcrnos
e LIadud suão IuI.neL,idus por Óio uL1lpvute1k1c dá. liini.r
açi&i do (0¼'eino do
E8tadÚ. ate o dia 15 dejuilto de 2000.
-

As
taiteiidas, tucuciúúàdas ao
§ 3°
tenor,são as ;oxistaiiius dos artigos 158, 1, d. CoxzstiÉuição Federa
l.
-

CAPFI'lJJÂ) ii
DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS
.%.ri. 3-' A
scsa, scxo alixL.s cm v.ilur igujl atod
a
receita pïcvita e ditribuida em quolat .egundo .as nece
ssidade-& reais de cada ôtgâo e de suas
unidades orçamcntárias, destinando-se parce
la, ainda que pequena,, as despesas de capital.
-

PARÁGRAFO ÚNICO O podi legislativo encaniinhará,
até
dia 15 & julho, o orçaine-uto de suas despesas para
o exercício cm
acornI)an ha& de quadro dmonra.tivo de cálcu
li de fflOd) a jut.iliCLtr O m)ntrnt.e lixado.
-

Ait 4° Até a piom
refere o w1. 169 da ConLi1uiç& Federal, o M*n ulação da Lei cotnpleincntai, a quc se
id.pio no dependerá, com pgamento de
pessoal e seus acessórios, parcela de recurso
superior a 65% (Sessenta e cinco por cent
o) do
valor
-

da receita corrente na T ci do Orçamento.

PARÁGRAFO ÚNICO

neste artigo abrangerá-

A despesa com pessoal, referida

pagamento de pessoal do poder Lcgs1ativo, inclusive
o

do agentes políticos;
II.

dos pensionistas e aposentados.

-

o

paginento de pessoal do podei Executivo, incluindo
-se

Art. 51

de
u.srligo

-

-

A ahcrnira de créditos suplementares ao
orçamento
dc previa auIoiiz.aço ktisbI:iv..

disponíveis v

PARÁGRAFO ÜECO Os recursos dispo
nhtis de
ti Li n° 4320/64.

que trata

Axt. 6° As dcspeas com pesso

40

sio aqueles rel.endos no artigo 43, § 3"

-

al iefciidas tio artigo scr.o
comparadas mê a mês com o peree
ritival limise de &S% (eMsemltu e cinco 114n
. CefltL)) da
receita corrente efetivamente arrecadad
a, através dos balancetes mensais, de
modo a exercer
controle de sua contabibdade.
-

&tinada a pare-ela de

cnto).

Art. 7° Ã nianiienção e o desenvotvirneino
do ensino
i-c.c-c.ita rcultantc de imt'oto&, não inferior a
251-%. (vinte
-

srã

c CincO 1r

CAP1flL() 1V
DAS SUBVENÇÚES SOCIAIS
Art. 121 As stihvençôs sociais somente
srào conedidas as
jain rcoieidas como de utiLdadc púb
1ca
e
que dcdqucm suas
piimordialmenic. aos proiranzas de sistnci2t
ao ensino e/ou a manutenção da saúde as
pessoas carentes.
-

entidades que

PARÁGRAFO kSICO 1 condição indi
spenive1 que as
entidades benelieiárias no auliram lucros
e nem remunerem seus dij-etoi:es dc qual
quei
nível.
-

CAPITL.'L() V
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
Mi. 13° - 0 orçamento de 2001 conterá:
1
Dsponibilidc orainentazia para aten
der despesas
decorrentes de eventuais aumentos aos qua
dros de pessoal autorizado nesta Lei;
-

11
Dispositivos que regionalizem a adrniiu
straço do
Município de modo a reduzir desigualdad
es povcnttira existentes;
-

111 Dotaçõcs O.ç.amc.ntarias necessárias
ao cumprimento das
metas, dos programas e dos pro
ietos estabelecidos no plano plur
ianual de ação
uvernatrintal, au eXeTCic10 hTlazlceirtJ a que
4C
ti tirçannto.
-

Art. 140 A Lei Orçameniazia garantirá
rccur
destinados a
de sieamento bako e de iciva
o
aiic
nta, visando a
melhoria da qualidade de vida da populaç
ão. ainda que não contemplados no
plano
plurianual de aço governamental.
CXCCUÇ1J)

IC )fOJa*fla5

-

Art. 15" Lei t)rçamentaria somente
consignará dotações
destinadas ao inicio de obras, após a
garantia de recursos para pagamento
das obrigações
patronais vicendas e dos dbito ajustadas com
tSrgto perin)cntcs aS Contas em atraso.
-

4)

Art. 1" Os õrgâo da Admninistra¼
.,ào descentralizadas que
dc Tetic,wt, d, Munhípic
tiuz
trnehiti dealIizadun ti
ac.ompmhados de mrnorial de calculo que
juiiliquem os gastos, ate o dia l' de julh
2000.
o de
iecet,tyn reunii,N

-

1

A1. 17° M upzacs 4v crdiLo
e tiM, de
çonlm4das qudndo sc conilgu
rar imincnw itÀh de d
cornprom$es o pagamato da 1b4
on trnpo
-

t.

usncn$c e o a'zará
pibk, obrvadpt 'a

de reci1aa ozneutc aeo
hnancclro8 que poaam

rccuu Icm .jp»*dus a
de .cepíooa1 mterei,
u10 u aai
165 e 1 W, da Coustiiutção
Fedeiat

4a Lr4* dc opccao de

2' Em
-

omen*o ~tão o« rcalizadaa hav
endo 4ponihilida4 orçament
ária e prec.cdàda do
rcpctwu pru.cssu Iivil*,nu, qu
azulq cuç iM tcnnos4a Lci itD
.
8666, de 21 de mato
.

4

MI. 19k' - 1ia liudtuíd
P(1,1i* Mwiiiapd pani o exen tíi, o o ao dm rnclas o prioridades da
fiuwii, do 2.001, do ~do
pos4u nus gus 165 da Çstit4
utim o
çãu
1714
titu'o
1u dc Miws

Auiuis1niss,

.

-
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