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IX - ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado 

consideradas de pequeno valor. 

Artigo 6º - O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará 

ao Legislativo será constituído de: 

1 - texto da lei; 

li - quadros orçamentários consolidados; 

Ili - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a 

receita e a despesa na forma definida nesta Lei; 

IV - anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § Sº, 

inciso li, da Constituição Federal; e 

V - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos 

orçamentos fiscal e da seguridade social. 

§ 1º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:

1 - exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, informando, 

saldos de créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício e 

outros compromissos financeiros exigíveis. 

li - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais 

agregados da receita e da despesa. 

§ 2º - Integrará a proposta orçamentária, além dos documentos referidos,

para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com 

indicação da respectiva legislação. 

§ 3º - O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo o Projeto de Lei

Orçamentário até o dia 31/10/2011, para apreciação dos vereadores. 

Artigo 7º - Para efeito do disposto neste capítulo o Poder Legislativo do 

Município encaminhará ao Poder Executivo, até 31/08/2011, sua respectiva proposta 

orçamentária, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as 

disposições desta Lei. 

Seção li 
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas 

Artigo 8º - A Lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de 

dotação global e corresponderá, na lei orçamentária a, no máximo, um por cento da Receita 

Corrente Líquida prevista para o Município e: 
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