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Lei Nº 1702/1990

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA
VITÓRIA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.991.

Art. 1º - A presente Lei, estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio
de União da Vitória, para o exercício financeiro de 1.991,compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos órgãos e Entidades da
Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público Municipal.

II - O Orçamento de Investimentos de empresas em que o Municipio,
direta ou indiretamente detém a maioria do Capital social com direito a voto.

Art. 2º - A Receita total e estimada no mesmo valor da despesa total, em
Cr$ 2.252.500.000,00 (dois bilhões, duzentos e cinqüenta e dois milhões e
quinhentos mil cruzeiros)

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições
e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente,
discriminadas no Anexo 2 da Receita.

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, encontra-se
discriminada no Anexo 2 da Despesa.

Art. 5º - As receitas e despesas constantes desta lei, para efeito da
execução orçamentaria, serão expressas a preços médios de 1 991,segundo
hipótese inflacionaria formulada pelo Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento.

Parágrafo único - O poder Executivo,  poderá , através de decreto,
delegar competência ao órgão central de planejamento Municipal, para
movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentarias dos diversos órgãos
da Administração.

Art. 6º- Fica o Poder Executivo autorizado a:
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I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiências
nas dotações  orçamentárias, para cada projeto ou atividade, até o limite de 20%
(vinte por cento) do seu valor mediante a utilização dos recursos:

a - resultante de anulação parcial de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais autorizados por lei, desde que não ultrapasse a 20 % (vinte
por cento) do valor ou atividade objeto da anulação ; e

b - provenientes do excesso de arrecadação nos termos do
Art.43,parágrafo l, Inciso II, da Lei no 4.320,de 17 de março de 1 964;

c - dos saldos de exercícios anteriores dos fundos das Administrações
Diretas e Indireta e das Entidades Supervisionadas, observados os limites
apurados em balanço.

II -abrir créditos suplementares a conta de recursos provenientes de
operações de créditos, como fonte específica de recurso, para cada projeto ou
atividade.

III -realizar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite
de 20 % (vinte por cento) das Receitas Correntes estimadas nesta Lei, as quais
deverão ser liquidadas até trinta dias após o encerramento do exercício.

Art. 7º- Os órgãos da Administração Indireta e Fundações, instituídos pelo
Município ,que recebem transferências a conta desta Lei, terão orçamentos
elaborados e aprovados na forma da Legislação vigente.

Parágrafo único - Os orçamentos próprios de que trata este artigo
poderão ser suplementados por decreto do Poder Executivo Municipal, na forma
do Parágrafo 1º do art.43,da Lei Federal na 4320 de 17 de março de 1 964.

Art. 8º - As despesas de pessoal, material, serviços e encargos
necessários a realização de obras, quando executadas por Administração Direta,
poderão correr a conta do elemento 44.110 obras e instalações.

Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor
em 01 de janeiro de 1 991.

União da Vitória, 04 de dezembro de 1990.  


