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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO jAcuipE   do Jae-L]¥f5t

LEI N.° 459, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009.
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ESTIMA  A  RECEITA  E  FIXA  A  DESPESA  DO  MUNIcfpIO
DE   CONCEICAO   DO   TACufpE   PARA   0   EXERcicIO
FINANCEIRO DE 2010.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACufpE, Estado da Bahia, no uso
de suas atribui€6es que lhe sao conferidas em Lei.

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCEICAO
DO    TACuf pE    APROVOU    E    EU    PREFEITA    MUNICIPAL    SANCIONO    E
PROMULGO A SEGUINTE LEI.

Art.1.° -Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Concei€ao
do Jacuipe para o exercicio financeiro de 2010, compreendendo:

I   -  0 Or€amento Fiscal referente aos Poderes do Municipio e seus fundos;

11  -  0  Or€amento  da  Seguridade  Social,  abrangendo  todas  as  entidades  e
6rgaos da Administra€ao Municipal.

Art.  2.° - A Receita Or€amentaria,  a pre€os correntes e conforme a legisla€ao
tributaria vigente, e estimada em R$ 26.726.414,00 (vinte e seis milh6es, setecentos e
vinteseismil,quatrocentosequatorzereais),desdobradasnosseguintesagregados:

I  -    Or€amento  Fiscal,  em  R$  19.635.411,00  (dezenove  milh6es,  seiscentos  e
trinta e cinco mil e quatrocentos e onze reais).

11   -  Or€amento   da  Seguridade  Social,   em  R$   7.091.003,00   (sete  milh6es,
noventa e urn mil e tres reais).

Art.  3.°  -  As  Receitas  sao  estimadas  por  Categorias  Econ6micas,  segundo  a
origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

Art.
na  forma
Anexo 11.

4.° - A Receita sera realizada com base no produto do que for arrecadado,
da  legisla€ao  em  vigor,  de  acordo  com  o  desdobramento  constante  do

Art. 5.° - A Despesa Or€amentaria, no mesmo valor da Receita Or€amentaria, e
fixada  em  R$  26.726.414,00  (vinte  e  seis  milh6es,  setecentos  e  vinte  e  seis  mil  e

quatrocentos   e   quatorze   reais),   desdobrada   nos   termos   da   Lei   de   Diretrizes
Or€amentarias, nos seguintes agregados:

I  -  Or€amento  Fiscal,  em  R$  19.635.411,00(dezenove  milh6es,  seiscentos  e
trinta e cinco mil e quatrocentos e onze reais).

11 -Or€amento da Seguridade Social, em R$ 7.091.003,00(sete milh6es, noventa
-^e urn mil e tres reais) u7
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Art.  6.°  -  Estao  plenamente  assegurados  recursos  para  os  investimentos  em
fases de execu€ao, em corformidade com a Lei de Diretrizes Or€amentarias e a Lei
do Plano Plurianual.

Art.  7.° - A despesa total, fixada por Poderes, C)rgaos e Fun€ao, esta definida
nos Anexos VI e Anexo VII desta Lei.

Art.   8.°   -   Fica   o   Poder   Executivo,   respeitadas   as   demais   prescric6es
coustitucionais   e   nos   termos   da   Lei  n.°  4.320/64,   autorizado   a  abrir  creditos
adicionais suplementares ate o valor correspondente a  50°/o (cinquenta por cento) do
Or€amento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que
excedam  as  previs6es  constantes  desta  Lei,  mediante  a  utiliza€ao  de  recursos
provenientes de:

I -  Anula€ao parcial ou total das dotac6es;
11  - Incorpora€ao  de  superavit e/ou  saldo financeiro  disponivel  do  exercicio

anterior, efetivamente apurados em balan€os,.
Ill - Excesso de arrecada€ao.

Paragrafo  Unico  -  Exclui-se  da  base  de calculo  do  limite  a  que  se  refere  o
caput deste artigo o valor correspondente  a amortiza€ao  e encargo  da divida e as
despesas financiadas com opera€6es de credito contratadas e a contratar.

Art.  9.°  -  As  dota€6es  para  pagamento  de  pessoal  e  encargos  sociais  da
administra€ao direta, bern como as referentes a servidores colocados a disposi€ao de
outros  6rgaos  e  entidades,  serao  movimentadas  pelos  os  setores  competentes  da
Secretaria Municipal de Administra€ao e Finangas.

Art. 10.° - A utiliza€ao das dota€6es com origem de recursos em convenios ou
opera€6es de credito fica condicionada a celebra€ao dos instrumentos.

Art. 11  - A Prefeita Municipal, no ambito do Poder Executivo, podera adotar
parametros  para  utiliza€ao  das  dota€6es  de  forma  a  compatibilizar  as  despesas  a
efetiva  realiza€ao   das   receitas,   para   garantir   as   metas   de   resultado   primario,
conforme previsto na Lei de Diretrizes Or€amentarias.

Art. 12 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica€ao, e seus efeitos a
partir de 1.° de janeiro de 2010, ficando revogadas as disposi€6es em contrario.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
Concei€ao do Jacuipe, em 31 de dezembro de 2009.

TANIA MAR IRO YOSHIDA
Prefeita Municipal
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