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Lei n°. 769/2016

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
elaboração da Lei Orçamentária para o
Exercício financeiro de 2017, e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou, e eu, Rodrigo Lorenzoni, Prefeito
em exercício de São Jorge D’Oeste - PR, sanciono a seguinte,

LEI
Art. Io. O Orçamento do Município de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, para
o Exercício de 2017, será elaborado, segundo os princípios estabelecidos na Constituição
Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município, no que couber na Lei
Federal n°. 4.320 de março de 1.964 e na Lei Complementar n°. 101/2000, observando na
elaboração e execução as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei
compreendendo:
I- as metas fiscais;
II- as prioridades e metas da administração Municipal extraídas do Plano
Plurianual de 2014 a 2017;
III- a estrutura dos orçamentos;
IV- as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município;
V- as disposições sobre dívida pública municipal;
VI- as disposições sobre despesas com pessoal;
VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária e
VIII - disposições gerais.
Art. 2o. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas
parciais, deverão atender a Estrutura Organizacional e as determinações emanadas pelos
setores competentes da área.
Art. 3o. A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal, à Lei Complementar n°.
101/2000, atenderá a um processo de planejamento permanente, a participação comunitária
e compreenderá.
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal;
§ Io. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, si
o dia 15 de Julho.
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