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Eetado de PerDambuco

PreÍeitura Municipal de VeÉente do Lério
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EllEllTA ! EstabeLece as Dlretrizes Cf.-
çanentárias do [naieíp1o[pa-
ra o erercíc1o tte 1995 e aá
outras provid.êaciad

0 Prcfetto do ürmicípto ile Yertente do !ério.
Faço saber que a Claara truaicipal Decretou e eu sanciono a Ére-
gtrinte Le$:

Árt.1g - Esta I,ei estabelece âs tliretrlzes'
orçanentáriae pâf,a coacletização das ações ite Goterao ao exeE
oíclo ite 1995 couo iastrunento Juríaico ate glarrêJaúoento e! eD-
trê outrae providênclas fjxa as tegrao para a elaboração tlo
Orçaento que será executadlo aaquele exercíciol

Ârt'a 2! - §ão aeta"s ile Goverzro para seren cq!L.
pridlas no erercício ôe 199Ír

Í - Íalorlzação Proflssiorul ilo servltlor !
atravtís de pmogão ôos seguiEtas ctlrsos tle capacitação: Cog
trole 0rçanentárlo e lrestação rle ContasS Ooatrole Patrtnoai-
a1l lDecaolog:Las Iocteraas tte Easlnoj llienicas Ae Enslao tte Pqg
veação de Doenças &raênicasl

ff - âropliação ôae necoltas Próprias|
III- InfÍfantação de Srograras alecoreateo dle

convêaio cm a I.BÀf obJêttyand.o ê gereção dle empregos para o
aeaor c areate e o adolescenteri através de engremd.inentos üs
conor padar1as'; lavanaleríasf' f,áurfcaa dê sabão', hortas comr4L
trírlas', olarlag e crecb.es;

fV - Foraação dle banco§ alê sêDêntogi
Y - l(anuteação alos serviços de te:raplena-

gum{| el"etrificação nral.li alrenagen e abasteciaento de água;
YI - Reculprêção da nalha v:iária;
fff- Constnrção tte Postos ôe Sariôe en Pettra

braaca'; fabor de Saixo e leitregulho; -
Yffl-Coastrução d.o Glube !frrniclpali ,
II - Coastnrção d.e Quaitras tte Esporte na ag

de e no Distrito de Íarnbor; .-
tarágraSo úUico - São fioriiladedr
X - Xornação tle baucos ([e semênteoi
If - Becuperação dl.e salha 'e-ii1.isg
fff- Constnrção ile Postos de Saríae

Eranca*, Tasbor tte Baixo e leitregtüboro
üra
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Eetado de Polnambuco

Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

X - Âopl-iaçãe cto atínero ile Salas de Ârüa.

Gablnete d.o lrefeÍto ilo lúmi.cípio cle Yertente do I§ -
rio em O6 rle nalo de 1994.

-]_

Árt. 3c - Âs Deppgaae tle Capital eerá fixaila pelo va-
1or obtido con a apllcação cto íudice iaf,Laclonrírlo projetado pa..
ra -o períorlo que me diar entre a ttata tta elaboração cta proposta ê
o útlno Ae 1994.? sobre o valor dos invegtiroentos progrmáaod.

5Ârt. 4c - Serão atualizaalos os aa.latos orçmentririos tln
Beceita e dla Despesa, ito Orçaneato Geral do tórnicíplo! nediaate a
aplÍeação menaal tlo aenor ía&ice verificatlo entre fGIú (fGV) e a
variação das Beceitas traasferitlas ao üunlcípiopj relatJ.vmente o
nês inediataente aaterlor ao tle coupetêneiali

lrt. 5t - Ficará o Grefe ilo Poiler ExecutLvo autorizado
a abrir crdditos supleaêntarês no 0rçaaeato Geral do ltunicípio'rf
atd o lirnlte ile 5O I do valor ttas tlespesae flxaitaf tendo cono fog
te cle recursos a anrúação parcial ou total ile ôotaç6es orçaeat{
rias ou aesud ati o tf-ufte dlo valor do excesso ile anrecatlação $
que veaha a ocorrer, teaào eoao fonte cle lecursoa o próp,ri o erq
goL

lrt. 63 - IÍerlnrna noillficação serÉ introduzida no 1üg
no tle Cargos e Careirasr.

Ârt. 7c - Â contratação de pessoal para atentler â Do-
ce§oÍalaalê teaporrírí.a ôe excepeional iatereese púb1ico não deverá
rütrapasEar Zfi ao coatlngente fixado trxrra o quacLro tle SerrrÍôo -
res$ de cadê claase. q

ârt. 8e - IÍão seailo aprovada até o útioo a*a de 1994
o Chefe do Pocler Bxecutivo cunprlrá a poposta orçarnentríria rra
fo:ms e no eoatêlíato apreseatado ao PoôeÍ- legislatlvo| Eedlaate o
Decreto tle sua e oupetEnc lai

Ârt. 9c - Esta Lei eatrará em vigor na clata cle zua trl1
bI1caçãof pelo que fica revogaôas Aisposiçõee en coatrárlo'.
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