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Eetado dc Pennanbuco

Prefeitura Municipa! de VeÉente do Lério

!,Er Nq q8

GabÍnete cto lrefeito do Iúunicípto de Tertente do T.drio
Faço saler que a Câmara lhrnicipal D,ecretou e eu sanciono a se5lrinte
Lei:

Ârt. L§ - 0 0rçanento d.o unicípio de Ver'l;ente do
!ário , arrual , paxa o §xercício Íinaneeiro de 199r, d.iscrinlnaato ,
peÀos anexos que integran esta Lei., esüima a Reeeita e fixa a Despgsa
sa en igual vaf-or em RS 9.500.000100 (nove nilhões e cuinhentos rniL
reais! .

Ârt. 29 - A Receita sera realüzatta nediante a.rre-
eatlação na fo:vra d.a legislação em vigor, especificada em anexos e
de acordo com o segui-nte desdobramento:

p.EcErrâs conRxlTrEs....... ...R$ 5.138.050,o0
Receita Prlbutária. .........RS 44.750rOO
Receita Patrlmonial .........R$ 5.7OOrCO
Receita fndustriaf-................R$ 1.00Or00
hansferências Corrent€s. r rr......R$ 6.c85.000100
Outras Transferências Correntes...RS 1.600rO0

Dlspões sobre o Orçanento Ânual do !'luni-
cípi o ae Yertente do ldri o r Púe o êxêr-
cíólo tr'inaaeeiro de a995, 0 adota' outlas
prolrldtênciâs.

BICETTÀ ffi CállT.{Il',íri....,1.... . ..R$ 3. 361.9 50, OO

Â1ienação de Bens.................R$ 1.950ro0
Transferências de Capital". .R$ 3.360;000T00
1AÍâr csRÀ[. .........R$ 9.500.000,00

ârt. 39 - À dêsposa será realizada mediante a dig
crinrinação do hograma de lrabalho, por função, órgão e categoria g
ccnâlúee segundo as unidades orçamentárias, d.istribuidas cla seguin-
te manelra:

xEsrrsrs coxRtrÍvrEs...o... ...Rf 4.852.7c0roc
Despesa d.e custeio..... . .... .. .. ..R+t 4.461.135r00
Iransferêneias eorrentes..........R$ 391.565r00

IÍESIESA IE CÂPIIÀ!. . . .Rs 4 .647. _100,00
fnvestinentos.... .....8S 4.647.300100

TorÂtr. ....R$ 9.5oo.ooo,oo

xES!ES.{ ?CR rs}Íç1c
01. tregislativo.. ..,.,R$ 144.877100
03. Âdrninistração e ELanê janento..R$ 1.159.026,00
04. icultura. ......R$ 1.049 .^4,'
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Continuação cla trei ng 063

i

08.
c9.
1ô

11.
la.
15.
16.

Ettucação e C\rjltura. ,...R$
Xnergia e Recursos.ainerais. .R9
Habitação e tlrbsnl smo. .. . ....R$
fnclustria, Conereic e SerrriçoR$
Slúde e Senea*entc...... .. ...R$
Assiátênc{as e Previdêncla...Rlll
T\^aaonnr*a 1?{.aG!U-I-U.'..Olooooo...i,

2.C66.5O2,AO

1.765.019,CC

2.L23.994,O0
72O.578,OC
47O.8Oo,Oo

t14.877,O0
564.231",OO
369.233,ô0
201. 210 ,00

2 . A66 .5O?_ ,O0

2.746.672 r0O
3.4a5.?75 roa

DTS ESAS ?OR dNGÍO

01. Cfunara l,tunieipal.....,.......R$
02. âd:runistração Superior.......n$
03. Secretaria ale ndlninistração..R$
04. §ecreta:.ia tle Finançes.......R$
Q!, Secretarla de Etlucação e Cu.1â

üra.. . t. . ... ... .R$
O6. Secretaria cle Saütte e Àção So-

ci af-. . . ...R$
O?. Secretarie cte lnf:'r-Es tru ütraEti

TCTTJ. ...... .....R$ 9.500.000100

Art. 4e - 0 Chefe do Poder Exeeutivo l{unielpal f!
ca au.torizatl.o a abrÍr C:rdaito Suplernentar atd o linite de 5QÉ (cln-
quenta pol cento) do Vâlop tlas tlespesas fixadas, utilizancto como Rg
cu?sos o que dlspãe os .Artigos ?e e 4-le d.a lei ne 4.32CI /64 para ateg

< tler as d.eslpesas eu j as dota.ções se veri, fi o;rrero insufj.cientes no decor-
Çf1 .r", do exercíeio de 1995r áe aeordo com o Ârt. 5e da Lei nE 046 de t

lH: 
tle trÍaio de 1994'Jil'go 

- F1", o Prefelto autorizado r atirarizarl
ff os srl.alls orç rnentárl os tla Recel-tas e da Destesa, dc Crç amento do I'ig

/ \ t nieípi c, rnecliante a apli.cação mensaf. tlc rnen:r intlice verÍficaâo, en-t tre IGPF ( FGV ) ea variação tlas Reeeitas transferiales ao l\fr-rnicípio,
relativamente ao mês inetliatamente anterior ao de conpetência, .A,rt,
4! da trei ne c46/94 - IDo.

Art. 6s - Pica ainda autorizatlo a realizar opsra-
ções tle créditos por antecifação da Recelta, atrí o trinite de 25 il (
vinte e einco por eento ) da ReeeÍta estjmad.a e eorrigida.

Àrt. 7a - 0 ?octer Executivo estabel-ecerá para a '
realização d.as d.espesas, inclusive a flnanceira tte tle serapenh c para O

Exereício de 1t95r onde flxará as metas n.ecessarlas a manter os dls&
pênttios eompatíveis con a a.rrecatlação cla Receitas, a firn de obter o

eo-uilíbrio proconlz ado pe1a l,eg:islação espeeífica.
Ârt. 8s - Â presente lei entrard ern vigor era 19dle

Janeiro de 1995.
oçj
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trário ern 30 au nur"rtil'âE*ig$i.Itêfeito 
tlo l{,nieípic de rlertenfe tlo
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