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LEI N" 484/99 

DISPOE SOBRE AS DIRETRIZES OR(:AMENT ARIAS 
PARA 0 EXERCiCIO FINANCEIRO DE 2000. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito Santo. 
lo.<Fac;o saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

DAS DISPOSI(:OES INICIAIS 

Art' I" · Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes para a elaborac;ao dos 
Ors:amentos do Municipio de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito Santo, para o exercicio 
tlnanceiro de 2000 . 

. M' 2" -No Projeto de Lei Orc;amentaria, as receitas e as despesas serao orc;adas de acordo 
'-'om as nonnas estabelecidas pela Lei n" 4.320/64 e demais legislac;ao complementar. 

Art" 3" - Ficam vedadas a fixac;ao de despesas sem que estejam definidas as fontes de 
recursos . 
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Art' 4'- Para efeito do disposto na Constitui9ao Federal e na Lei Orgilnica do Municipio, 
as metas e prioridades para o exercicio financeiro de 2000, sao aquelas constantes do 
Plano Plurianual. 

Art' 5' - Nenhuma obra nova podeni ser iniciada quando a sua implementa9ao implicar 
em prejuizo no cronograma fisico - financeiro de projeto em execu~ao, ressalvadas 
aquelas em que os recursos recebidos pelo Municipio tenham destina9ao especifica. 

Art' 6' - A reserva de contingencia mlo poderil ser usada como fonte compensat6ria para 
apresenta9ao de emendas aos projetos e atividades constantes do Projeto de Lei 
On;:amentitria. 

CAPiTULO II 

DAS DIRETRIZES DOS OR(:AMENTOS DO MUNICiPIO 

Art' 7' - As despesas com o custeio administrativo e operacional do Municipio nao 
poderao exceder a 35 % (trinta e cinco por cento) das receitas previstas, excluidas as 
despesas com o pagamento de pessoal e encargos sociais. 

Art' 8' - As despesas c~m pessoal e encargos sociais obedecerao o limite estabelecido na 
Le1 Complementar n' 82/95 e as disposi9iies contidas no § 4' do artigo 12 da Resolu9ao 
n' 145/97 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo . ._,_ 
Art' 9'- Em obediencia ao que disp6e o artigo 2', inciso VII da Emenda Constitucional n' 
01/92, as despesas com a remunera9ao dos Vereadores nao podeni ultrapassar a 5% 
(cinco por cento) da Receita do Municipio. 

Art' 1 0'- Excluem-se do CAPUT do artigo anterior as Receitas oriundas de Opera9iies de 
Credito, Transferencias de Convenios, Alienayao de Bens e dos recursos previstos na Lei 
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n" 9.424/96, tendo em vista o § 4' do artigo 12 da Resolu9ao n' 
Contas do Estado do Espirito Santo. 

CAPiTULO Ill 

145/97 do Tribunal de 

DA ORGANIZAc;:AO E ESTRUTURA DA LEI ORc;:AMENTARIA 

Art. ll - Na Lei Oryamentaria anual a discrimina9ao das despesas far-se-a por categoria 
'-"de programa'Yiio indicando-se, pelo menos, para cada uma, no seu men or ni vel: 

l - 0 Or9amento a que pertence. 
ll -A natureza da despesa obedecendo a seguinte classificayao: 

DESPESAS CORRENTES 
Pessoal e Cargos Sociais 
Outras Despesas Correntes 

DESPESAS DE CAPITAL 
lnvestirpentos 
Outras Despesas de Capital 

Art. 12 - A c1assificayao a que se refere o inciso II do artigo anterior, corresponde aos 
agmpamentos dos elementos e da natureza das despesas. 

Art. 13 - As despesas e as receitas dos or9amentos do Municipio serao apresentadas de 
forma sintetica e agrupadas, evidenciando o deficit ou o supenivit e o total dos 
or9amentos. 
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Art. 14 - A Lei or~amentaria anual incluira dentre outros demonstratives: 
I - Das receitas e despesas, que obedecera o que dis poe o artigo 2', § 1 ', da 

Lei n' 4 320164. 

II - Dos recursos destinados a manuten9ao e ao desenvolvimento do ensino, 
de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constitui9ao Federal, 
bem como, o estabelecido na Emenda Constituciona1 n' 14 e demais legisla9ao 
complementar. 

Art. 15 - As propostas de modifica9oes no projeto de lei or9amentaria, bem como os 
· 'Jetos de creditos adicionais, serao apresentadas com a fonna e com o detalhamento 
estabelecido na presente Lei . .... 

Art. 16 - 0 Projeto de Lei Or9amentaria sera apresentado com a forma e com o 
detalhamento descrito na presente Lei, aplicando-se, no que couber as demais disposi~oes 
legais. 

Art 17 - Os creditos adicionais terao a fonna e o detalhamento estabelecido nesta Lei, 
com a indica<;:ao dos recursos correspondentes. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSICOES FINAlS 

Art. 18- Serao obrigatoriamente recolhidos a conta do Tesouro Municipal: 

1 - Os Tributos Municipais; 
II -As Transferencias Constitucionais; 
Ill - As contribui9oes economicas e sociais destinadas ao Municipio; 
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IV - As transferencias de Convenios firmados com entidades governa 
mentais e privadas, nacionais ou internacionais. 

Art. 19 - 0 Municipio fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua competencia. 

Art. 20 - A Administrayilo do Municipio dispensara esforyos no sentido de diminuir o 
volume de Divida Ativa. 

Art. 21 -As receitas oriundas de atividades econ6micas exercidas pelo Municipio, terao 
suas fontes revisadas e atualizadas, considerando os fatores conjunturais e socrms que 
oossam influenciar em suas respectivas produtividades. 

Art. 22 - Se o Projeto de Lei Oryamentaria nao for aprovado ate o tennino do corrente 
exercicio, a Camara Municipal sera, de imediato convocada extraordinariamente pelo seu 
Presidente, na forma do disposto na Lei Orgfmica do Municipio, ate que o projeto seja 
aprovado. 

Art. 23- Caso a Lei Oryamentaria nao seja sancionada ate o inicio do exercicio financeiro 
de 2000, a programa,ao constante do Projeto de Lei Oryamentaria relativas as ay5es de 
manutenyao e as despesas com pessoal e encargos sociais podera ser executada em cada 
mes, ate o limite de 1112 (um doze avos) do total de cada dota,ao, ate que o projeto seja 
aprovado pela Ciimara,Municipal. 

Art. 24 - Considerar-se-a antecipayao de credito :i custa da Lei Or9amentaria a utiliza9il0 
"""dos recursos autorizados no "CAPUT" do artigo anterior. 

Art. 25- Cabera a Secretaria Municipal de Finan9as a elabora9ilo dos Or9amentos de que 
trata a presente Lei. 

Art. 26 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicayilo . 
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Art. 27- Revogam-se as disposi96es em contn\rio. 

Atilio Vivacqua- ES, 16 de Dezembro de 1999. 

JOSE ES LOPES 
unicipal 
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