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Lei n° 025/2006. de 12 de maio de 2006

"Dispõe sobre as Diretrizes Gerais
para a elaboração da Lei orçamentaria de
2007 e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, no interesse superior e
predominante do Município e em cumprimento ao Mandamento constitucional, estabelecido no Í; 2° art.
165. da Carta Federal, em combinação com a lei Complementar n° 101/2000. de 04/054/2000, APROVA
e Eu, na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTULO l
DIDPOSIÇÕES PRELIMINARE

Art. 1° - Observar-se-ão, quando da feitura da lei de meios a viger a partir de 1° de
janeiro de 2007 e para todo exercício financeiro, as Diretrizes orçamentarias estatuídas na presente lei,
por mandamento do § 2° do Art. 165 da novel Constituição da República bem assim da lei Orgânica do
Município em combinação com a Lei Complementar n° 101/2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, compreendendo:

l - Orientação á elaboração da Lei Orçamentaria;
II - Diretrizes das receitas:e
III - Diretrizes das Despesas;

Parágrafo Único - As estimativas das receitas e das despesas do Município, sua
administração Direta, obedeceram aos ditames nas Constituições da República do Estado de
Tocantins na Lei Complementar n° 101/2000, na Lei Orgânica do Município na Lei Federal n°
4320/64 e alterações posteriores, inclusive as normalizações emanadas do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Tocantins e, ainda, aos princípios contábeis geralmente aceitos.

Art. 2° - A elaboração da proposta orçamentaria para o exercício de 2007,
abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, suas autarquias fundações, fundos e entidades da
administração direta e indireta, assim como a execução orçamentaria obedecerá as diretrizes gerais sem
prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela Legislação federal, aplicável á espécie co,
vassalagem ás disposições contidas no plano Plurianual de Investimentos e as diretrizes estabelecidas
na presente Lei, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e avaliados
segundo



consórcio para efeito de veículos e máquinas rodoviários, bem como promover a
atualização monetária do Orçamento de 2007, até o limite do Índice acumulado da inflação no período
que mediar o mês de agosto a dezembro de 2006, se por ventura se fizer necessário, observados os
princípios constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgânica do Município, a lei
orçamentaria, a Lei federal n/ 4.320/64, a lei que estabelece o Plano Plurianual e outras pertinentes a
matéria posta, bem como a promover , durante a execução orçamentaria a abertura de créditos
suplementares até o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de despesas
com dotações insuficientes.

Art. 40 - esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, para que surtam todos os seus efeitos Jurídicos e Legais, e para que
produza os resultados de mister para os fins de Direito.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, aos 12
dias do mês de maio do ano de 2006.

JESUS BENEVÍDES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal


