ESTADO DO TOCANTINS
Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia
Gabinete do Prefeito

Lei nº 134/95 de 16 de novembro de 1995.
“Dispõe sobre os direitos orçamentários para o exercício
financeiro de 1996 e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Nova Rosalândia- To aprovou e eu, prefeito municipal
Sanciono a seguinte lei:
Art.1º - O orçamento anual do Município abrangerá o poder executivo e legislativo.
Art.2º - A elaboração da proposta orçamentária do município para o exercício financeiro
de 1996 obedecerá as seguinte diretriz geral sem prejuízo das normas financeiras
estabelecidas pela legislação federal.
Parágrafo 1º - O montante das despesas não deverá ser superior ao das receitas.
Parágrafo 2º - Na previsão das receitas por estimativa considera-se –á a tendência do
presente exercício e os efeitos das modificações na legislação tributária.
Parágrafo 3º - O pagamento dos salários de pessoal e encargos terá prioridades sobre
as ações de expansão.
Parágrafo 4º - Os projetos em fase de execução terão prioridades sobre os novos
projetos , não podendo ser paralisadas sem autorização legislativa.
Parágrafo 5º - O município aplicará no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de receita
resultante de impostos e transferências, conforme dispõe o art. 212 da constituição federal, na
área de educação e cultura, com prioridade para a manutenção e desenvolvimento de ensino
de primeiro grau e pré-escolar.
Art.3º - A lei orçamentária anual conterá dispositivo que autorize a correção dos valores
das dotações, segundo a correção dos da UFIR ou por outro índice substitutivo,
acumulativamente, independente de constar ou não na proposta orçamentária, no período
compreendido entre os meses de Agosto/95 a Dezembro/95, e trimestralmente durante a
vigência do exercício financeiro de 1996.
Art.4º - A abertura de crédito adicional suplementares, de que trata o art.43 da lei
nº4.320/64, ficarão limitados aos valores previamente autorizados pelo legislativo.
Parágrafo Único – Para cobertura dos créditos autorizados neste artigo, o executivo
utilizara os recursos definidos no parágrafo primeiro do art.43 da lei Federal 4.320/64.
Art.5º - O orçamento Municipal de 1996 compreendera:
I – O orçamento fiscal que cobre os gastos municipais, de bens e serviço para o
cumprimento dos objetivos do município e solução dos compromissos de natureza social e
financeira; e
II – O orçamento de investimentos municipais segundo as peculiaridades locais.
Art.6 – Na lei orçamentária de 1996 a discriminação das despesas para o orçamento
fiscal por categoria econômica, desdobrara-se:
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS
INVERSOES FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.
Art.7º - A previsão de valores, programas, metas e prioridades para despesas de
capital do exercício financeiro subseqüente, compreenderam:
Const. E ampliação do prédio da câmara - 01.001.1.001 - 335.333,95
Const. E reconst. De próprios públicos – 07.025.1.004 - 62.471,83
Const. Reconst. E ampl.de merc. Feiras, matad. – 16.096.1.004 - 88.097,78
Const. Do parque Agropecuário. 18.111.1.005 – 71.710,05
Const. Reconst. e/ou ampl. Do posto do correio - 21.127.1.006 – 39.8.39
Const. reconst. ou ampl. Do posto telefônico. 22.134.1.007 – 95.803,24
Const. reconst. ou ampl. Do sistema de TV - 22.137.1.008 -31.329,60
Const. reconst. ou ampl. De cadeiras públicas - 30.177.1.009 – 55.670,33
Const. e ampliação de creches. 41.185.1.010 – 72.566,86
Const. Reconst. e/ou ampliação de escolas de div. Niv. De ens. 42.188.1.011 –
293.137,61
Const.de quadra, estadual ginásios clube rec. Desp. 46.228.1.012 – 59.392,43
Const. e reconst. De bibliotecas públicas. 48.247.1.014 – 14.004,67
Const .e reconst. De cantinas, depósitos e escrit. 75.427.1.015 – 43.352,54
Construção de casas populares. 57.316.1.016 – 606.241,24
Const. e reconst. Do cemitério público. 60.326.1.018 – 21.689,73
Ampl. da rede de iluminação pública. 60.327.1.019 -0.775,52
Const.rec. /ou ampl. De hospital e posto de saúde. 75.428.1.020 – 305.744,88
Construção de praças e arbor.de vias pub. 60.328.1.021 – 30.526,28
Construção de rede de abastecimento de água e poço artesiano. 76.447.1.022 –
46.592,75
Construção de esgotos pluviais. 76.448.1.023 – 59.445,92
Const .e reconst.de centro comum. Lav .e out. Assis. 81.486.1.024 – 30.419,13
Construção e reconst.do Aeroporto Municipal. 87.523.1.025- 25.538,14
Construção do terminal rodoviário. 88.532.1.026 – 22.649,97
Const. de pontes, mata-burros e abertura de estradas vic. e aquis.de máquinas e
equipamentos rodoviários. 88.534.1.027 – 246.478,76
Pav. De vias urbanas construção de meio-fio e sarg. 91.575.1.028 – 81.334,79

Total ______________________________________ 2.830.266,39
Art.8º - A receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de competência
municipal, assim como os definidos na constituição Federal.
Art.9º - O município aplicará no mínimo 10% (dez por cento) do total da receita não
vinculada e estimada para o exercício de 1996, na área de saúde para fins de municipalização
da saúde.
Art.10º - O poder executivo, poderá firmar convênios com outras esferas de governo,
bem como seus aditamentos, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura,
habitação, saúde, assistência social, obras e saneamento básico, sem ônus para o município.
Art.11º - As despesas com pessoal da administração direta e indireta ficam limitados a
65% (sessenta e cinco por cento) da receita corrente, em atendimento as disposto no art.38
das disposições constitucionais transitórias.
Parágrafo1º - Entende-se como receitas correntes para efeitos de limite do presente
artigo o somatório das receitas correntes da administração direta ou indireta, excluídas as
oriundas de operações de créditos, de alienação, de bens de capital e de convênios, exceto
aquelas que cobrem despesas com pessoal.
Parágrafo 2º - O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que trata este
artigo abrange gastos da administração direta e indireta, nas seguintes despesas:
a)-Salários em geral:
b)- Obrigações patronais
c)- proventos de aposentadorias e pensões
d)- remuneração do projeto e vice-prefeito
e)- remuneração dos vereadores.
Parágrafo 3º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração além
dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como
a admissão de pessoal a qualquer título, pela administração direta e indireta, só poderá ser frita
com autorização legislativa e se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as
projeções de despesas até o final do exercício, obedecendo ao limite fixado no “Caput”.
Art.12º - As operações de crédito por antecipação de receita que porventura forem
contratados pelo município serão totalmente liquidadas até 30 dias após o enceramento do
exercício financeiro.
Art.13º - O prefeito municipal enviará até o dia 30 de setembro o projeto de lei do
orçamento anual á câmara municipal, que o apreciará, devolvendo-o até o dia 15 de dezembro
para sanção.
Art.14º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for apreciado e votado até o dia 15
de dezembro de 1995, considerar-se-á aprovado, por manifestação tácita, caso em que o chefe
do poder executivo municipal, sancionará a promulgará a respectiva lei e o executará na
vigência de todo o exercício financeiro de 1996.
Gabinete do Prefeito municipal de Nova Rosalândia, Estado do Tocantins, aos 16 dias
do mês de novembro de 1995.

José Bernardes da Silva
Prefeito Municipal

