ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia
Gabinete do Prefeito
Lei nº 117/93, de 17 de Agosto de 1993.
“Dispõe sobre as diretrizes Orçamentárias para o
Exercício de 1994 e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-To. Faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e Eu, sanciono a seguinte Lei.
Artigo 1º_ O orçamento anual do município abrangerá os poderes Executivo e
Legislativo.
Artigo 2º_ A elaboração da proposta orçamentária do Município financeiro de 1994,
obedecerá as seguintes diretrizes gerais, sem prejuízo das normas estabelecidas pela
Legislação Federal.
1º_ O montante das despesas não deverá ser superior as das receitas.
2º_ Na previsão das receitas por estimativa considerar-se-á tendência do presente
exercício e os efeitos das modificações na legislação tributária.
3º_ O pagamento dos salários de pessoal e encargos terão prioridade sobre as ações
de expansão.
4º_ Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre os novos projetos, não
podendo ser paralisados sem autorização Legislativa.
5º_ O município aplicará, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita
resultante de impostos e transferências conforme dispõe o art. 212 da Constituição Federal, na
área da Educação e Cultura, com prioridade para a manutenção e desenvolvimento de Ensino
de primeiro grau e pré-escolar.
Artigo 3º_ A Lei Orçamentária anual conterá dispositivo que autoriza a correção dos
valores das dotações segundo a correção TR (Taxa de Referência) ou por outro índice
substitutivo, acumulativamente, independente de constar ou não na proposta orçamentária, no
período compreendido entre os meses de agosto de 93 a janeiro de 94.
Artigo 4º_ O orçamento municipal de 1994, compreenderá:
1º_ O orçamento fiscal que cobre os gastos municipais de bens e serviços para o
cumprimento dos objetivos do Município e solução dos compromissos de natureza social e
financeira.
2º_ O orçamento de investimento municipal, segundo as peculiaridades locais.
Artigo 5º_ Na lei orçamentária de 1994, a discriminação das despesas para o
orçamento Fiscal por categoria econômica, desdobra-se:
- Despesas Correntes.
- Despesas de Custeio.
- Transferências Correntes.
- Despesas de Capital.
- Investimentos.
- Inversões Financeiras.
- Transferências de Capital.
Artigo 6º_ A receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de competência
Municipal, assim como os definidos na Constituição Federal.
Artigo 7º_ O município aplicará no mínimo 10% (dez por cento) do total da receita
estimada para o exercício de 1994, na área de saúde, para fins de municipalização da saúde.
Artigo 8º_ O poder Executivo, com a necessária autorização legislativa, poderá firmar
convênios com outras esferas de governo, bem como seus adiantamentos, para desenvolver
programas nas áreas de educação cultura, habitação, saúde, assistência social, obras e
saneamento básico, sem ônus para o município.

Artigo 9º_ As despesas com o pessoal da administração direta e indireta ficam
limitadas a 65% (sessenta e cinco por cento), da receita corrente, em atendimento ao disposto
no art. 38 das disposições constitucionais transitórias.
1º_Entende-se como receitas correntes para efeitos de limites do presente artigo o
somatório das receitas correntes, da administração direta ou indireta, excluídas as oriundas de
operações de créditos, de alienações, de bens de capital e de convênios, exceto aquelas que
couberem em despesa pessoal.
2º_ O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que trata o artigo, abrange
gastos administrativos direta e indiretamente nas seguintes despesas:
a) Salários em geral.
b) Obrigações patronais.
c) Proventos de aposentadorias e pensões.
d) Remuneração de Prefeito e Vice-Prefeito.
e) Remuneração de Vereadores.
3º_ A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração além dos índices
inflacionários, criação de cargos ou alteração de uso de carreira, bem como de pessoal, a
qualquer título, pela administração direta e indireta, só poderá ser feita se houver prévia
dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa até o final do exercício,
obedecendo ao limite fixado “o caput”.
Artigo 10º_ As operações de crédito por antecipação da Receita que porventura forem
contratadas pelo o município serão totalmente liquidadas até 30 dias após o encerramento do
exercício financeiro.
Artigo 11º_ O Prefeito Municipal, enviará até o dia 31 de outubro o projeto de Lei do
orçamento anual à Câmara Municipal, que o apreciará, desenvolvendo-o até o dia 15 de
dezembro para sanção.
Artigo 12º_ Se o projeto de Lei Orçamentária anual não for aprovado até o dia 31 de
dezembro de 1993, a sua programação poderá ser executada em caráter excepcional no mês
de janeiro de 1993, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotações, para
manutenção das atividades municipais vedado o empenho de despesas de investimentos.
Artigo 13º_ O Poder Legislativo Municipal, tem autonomia orçamentária e elaborará
seu próprio orçamento.
Artigo 14º_ O Poder Executivo, repassará mensalmente ao Legislativo 1/12 (um doze
avos), da receita Orçamentária arrecadada, para cobertura das despesas.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-To, aos 17 dias do mês de agosto
de 1993.

José Bernardes da Silva
Prefeito Municipal

