ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

LEI N.° 278 de 23 de julho de 1999.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o exercício financeiro de 2000, e dá outras

providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Montadas, aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1- - Ficam estabelecidos nos termos desta Lei, as
Diretrizes Orçamentárias do Município de Montadas para o exercício Financeiro
de 2000, compreendendo:
I - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
II - As diretrizes gerais para a elaboração do orçamento e suas alterações;
III - As disposições relativas as despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - As diretrizes do orçamento de investimentos;
V - A organização e estrutura do orçamento.
Artigo 2 - - A lei orçamentária anual estabelecerá prioridade
da Administração pública municipal, nos seguintes termos:
III III -

IV -

a modernização e ampliação do controle externo dos gastos
orçamentários;
a continuação do serviços de construção, a recuperação, ampliação e
adaptação de instalações para atendimento do ensino fundamental;
o apoio ao ensino fundamental, incluindo ensino pré-escolar,
compreendendo também a distribuição de livros didáticos e de material
de apoio pedagógico;
a ampliação do instrumento de pesquisas da rede de ensino
fundamental:

VVI -

VII -

VIII -

a coordenação e distribuição da merenda escolar;
a restauração da rede física e elevação dos níveis de atendimento de
saúde e saneamento;
aquisição de equipamento, aparelhos e mobiliário em geral para
manutenção melhoramento do atendimento médico, odontológico e
hospitalar;
continuação da construção do hospital municipal, compreendendo
muro de proteção, pavimentação, jardinagem e infra-estrutura de
acesso;

IXXXI XII -

a aquisição de veículos, equipamentos, aparelhos e mobiliários em
gera!;
promoção social à família, á criança e ao adolescente;
assistência social geral a pessoas carentes;
doações de gêneros alimentícios e medicamentos para pessoas carentes;

XIII -

construção de casas populares e recuperação de moradias de pessoas
carentes;

XIV XV -

aquisição de terreno para doações de construções de casas populares;
combater a foi;i:^e a miséria;
1
£ LINDO CONTINUAR

