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Constitucionais Transitórias, observará a classificação funcionalprogramática, indicando az metas físicas a nível de subprograma e as,
correspondentes necessidades de recursos, bem como, para o exercício
de 1991, as respectivas fontes de financiamento.
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Atos do Poder Legislativo

CAPITULO II
DAS DIRETRIZES PARA O ORÇAMENTO DA UNIAó
SEÇAO I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 30 No projeto de lei orçamentária, as receitas e
as despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em maio de
1990.
§ 10 As despesas referenciadas és moeda estrangeira
serão orçadas segundo a taxa de cambio vigente no último dia útil do
Rãs de maio de 1990.
S 20 Os valores da receita e da despesa apresentados
no projeto de lei serão atualizados na lei orçamentária, no mínimo,
para preços de janeiro-de 1991, pela variação prevista do Índice de
Preços ao Consumidor - IPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, no período Compreendido entre os meses de maio e
derembró de 1990, ináluídos os meses extremos do período.
§ 30 Os Valores atualizados na forma do disposto no
parágrafo anterior serão, ainda, corrigidos:
I na lei orçamentária, pela variação estimada entre o IPC médio de 1991 e o IPC de dezembro de 1990; ou
II - durante a execução, por critério que vier
estabelecido na lei orçamentária.

LEI No 8.074, de 31 de

julho

de 1990.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1991 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Raciona/ decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
DISPOSIÇA0 PRELIMINAR
Art. 10 Em cumprimento ao disposto nos arta. 51, inciso IV, 52, inciso XII/, 99, 5 10, 127, § 30, 165, 5 20, e 169, da
Constituição Federal, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias da
União para o exercício financeiro de 1991, compreendendo:
I - metas e prioridades da administração pública
federal;
II - orientações para os orçamentos anuais da União,
neles incluídos os correspondentes créditoS adicionais;
XXI - limites para elaboração das propostas orçamos,
tárias do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público;
IV - disposições relativas ás despesas dá União con
pessoal, especificamente para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, para criação de cargos t ou alteração d.e estrutura de carreiras, bem como para admissão de Pesedel, a qualquer titulo;
V - disposições sobre alterações na legislação tributária da União;
VI - política de aplicação das agáncias financeiras
oficiais de fomento.
CAP/TULó I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇA0 PÚBLICA FEDERAL
Art. 20 As metas e as prioridades para o exercício
financeiro de 1991 serão aquelas constantes do plano plurianual, período 1991/1995, cujo projeto de lei, a ser encaminhado ao Congresso
Nacional na forma do art. 35, 5 20, inciso I, do Ato das Disposições

a

ser

Art. 40 Não poderão ser fixadas despesas sem que entejam definidas as fontes de recursos correspondentes.
Art. 50 A lei orçamentária observará, na estimativa
na fixação da despesa, os efeitos económieos decorrentes da ação governamental orientada pelos seguintes princípios bãsiCO S
da receita e

pública;
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III - alienação de entidades públicas federais que
não desempenhas atribuições que à Constituição Federal estabelece
como de competáncia da União;
IV - extinção ou dissolução de órgãos e entidades da
Uni ão;
V - alienação de imõveis, bem como de outroa bens e
direitos integrantes do ativo permanente de OrgRos e entidades;
Vi - descentralização de ações governamentais para
os Estados, Distrito Federa/ e Municípios, inclusive com transferência de recursos patrimoniais, financeiros e humanos;
VII - fortalecimento do investimento público federal,
em particular os Voltados para a área social e para a infra-estrutura econômica básica, acompanhado de redução dos custos unitários das
metas.
Art. So Não poderão ser destinados recursos
atender despesas com:.

para

I - aquisição, início de obras para construção, ampliação, novas locações ou arrendamentos de imóveis, inclusive residenciais;
II - aquisição de _mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação funcional;
III - aquisição e manutenção de automóveis de representação, ressalvadas as de manutenção referentes ao Presidente e
Vice-Presidente da República, aos Presidentes dos órgãos do Poder
Legislativo, aos Ministres de Estado e doe Tribunais Superiores;
IV - aquisição de aeronaves e outros veículos de representação;
V - locação e renovação dos contratos de locação de
quaisquer veículos de representação pessoa/;
VI - obras e serviços locais, assim como outra.
ações típicas das administrações públicas estaduais e municipais,
ressalvados oe casos amparados:

