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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO
Gabinete do Prefeito

LEr N" 375/2013

Art. 1o. Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, mecanismo de
natureza financeira e contábil, com prazo indeterminado de duração, criado com a
Íinalidade de receber os repasses do Estado de Pernambuco oriundos do Fundo Estadual
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM, destinados a projetos municipais
nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, saúde, segurança, desenvolvimento
social, meio ambiente e sustentabilidade.

§ 1". A cada Íinal de exercÍcio financeiro, os recursos depositados no Fundo de
Desenvolvimento Municipal, não utilizados, devem ser transÍeridos para o exercÍcio
financeiro subsequente, sendo mantidos na conta do Fundo para utilização.
§ 20. O Poder Executivo, na forma de decreto, flca obrigado a divulgar, anualmente:

| - demonstrativo contábil informando:
a) recursos arrecadados e recebidos no periodo;
b) recursos disponíveis; e
c) recursos utilizados no período; e

a) número de projetos municipais beneficiados; e
b) objeto e valores de cada um dos projetos beneficiados.

§ 30. O Poder Executivo, na forma de decreto, deve divulgar, anualmente, até o dia 31 de
março do exercício financeiro seguinte, resumo global dos itens previstos nos §§ 1o e 2o.

§ 4o. A extinção do fundo instituído por esta Lei acarretará na reversão do eventual saldo
remanescente para a Conta Única do Município.

Art.20. Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Municipal
para o pagamento de despesas que não sejam enquadradas como investimentos.
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r Institui o Fundo de Desenvolvimento
Municipal, do Município de Vertente do
Lério, Estado de Pernambuco, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRO, ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuiçÕes constitucionalmente definidas e estabelecidas na
Lei Orgânica do Município, faz saber que Câmara Municipal de Vereadores aprovou eu
sanciono a seguinte LEI:

ll - relatório discriminado contendo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO
Gabinete do Prefeito

Parágrafo único. A utilização dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Municipal deve
observar a Legislqção do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos MunicÍpios-
FEM

Art. 3o. Constituem receitas do Fundo de Desenvolvimento Municipal

| - recursos oriundos do FEM;
ll - dotaçÕes orçamentárias;
lll - doaçoes, auxílios, subvençÕes e outras contribuiçÕes de pessoas, físicas ou jurídicas,
bem como de entidades e organizações, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
lV - rendimentos de aplicaçôes financeiras dos seus recursos, realizadas na forma da lei;
V - saldos de exercícios anteriores; e
Vl - outras receitas que lhe venha a ser legalmente destinadas.

Art.4o. O Fundo de Desenvolvimento Municipal é gerido pela Secretaria Municipal de
Finanças.

Art. 5". Apticam-se ao Fundo de Desenvolvimento Muniôipal as normas legais de controle,
prestação e tomada de contas pelos órgãos de controle interno do Município, sem
prejuízo da competência específica do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 6". Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento do MunicÍpio paÂ 2013,
um Crédito Adicional Especial até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhÕes de Reais).
consoante classificaçÕes orçamentárias especificadas do Decreto de abertura.

Art.7". O detalhamento dos recursos necessários à cobertura das despesas de que trata
esta Lei serão definidos em Decreto do Poder Executivo, considerando as Íontes
constantes no art. 30 desta Lei, e ainda, aquelas constantes no art. 43, § 1o, incisos I a lV,
da Lei 4.320/64.

Art. 8o. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as adequaçÕes necessárias no Plano
Plurianual 2010-2013 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício corrente.

Art.9o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposiçÕes
em contrário.

Gabinete do Preferto de Verte ted rio, em 28 de março de 2013.
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Prefeito Constitucional
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