JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA,
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:
LEI MUNICIPAL N° 415.04, 08 de dezembro de 2004.
Orça a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Almirante Tamandaré
do Sul para o exercício de 2005, e dá
outras providências.
Art. 1º - A Receita Orçamentária do Município de
Almirante Tamandaré do Sul para o exercício de 2005, é estimada em
R$4.684.254,97(Quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil,
duzentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e a
despesa fixada em R$4.684.254,97 (Quatro milhões, seiscentos e oitenta e
quatro mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e sete
centavos).
Art. 2º - A receita será realizada mediante a
arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de
capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes
nos anexos integrantes da lei, com o seguinte desdobramento:
1 - RECEITAS CORRENTES:
1.1. Receita Tributária
1.3. Receita Patrimonial
1.6. Receita de Serviços
1.7. Transferências Correntes
1.9. Outras Receitas Correntes

R$ 334.720,31
R$ 67.021,34
R$
162,13
R$ 4.418.762,72
R$ 28.955,99

2 - RECEITAS DE CAPITAL:
2.3. Amortização de Empréstimos
2.4. Transferências de Capital
9 – DEDUÇÃO DA RECEITA

R$
R$

0,00
0,00

9.7. Dedução de Receitas Diversas
TOTAL DA RECEITA ESTIMADA

R$ (195.367,52)
R$ 4.684.254,97

Art. 3º - A Despesa Orçamentária é fixada em
R$4.684.254,97 (Quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil,
duzentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e será
realizada de conformidade com os quadros das dotações por órgão do
Governo e respectivas unidades orçamentárias e anexos.
Parágrafo Único - A Reserva de Contingência do
Município fica estipulada em R$ 2.000,00 (Dois mil reais).
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, de
acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei 4320/64, no art.165,
parágrafo 8º, da Constituição Federal, no art. 8º, da Lei Complementar nº
101/2000:
I - Abrir crédito suplementar para atender
despesas relativas á aplicação ou transferência de receitas vinculadas que
excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;
II – Abrir crédito suplementar para remanejar
dotações orçamentárias, por decreto, sem limite de valores desde que
vinculados a mesmo elemento de despesa, projeto/atividade ou
operação especial;
III - Abrir Crédito Suplementar com saldo de
recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do
saldo bancário livre;
IV - Reabrir os créditos especiais abertos nos
últimos 4 (quatro) meses do exercício anterior, e não utilizados.
V - Abrir crédito suplementar com saldo do
superávit financeiro verificado no exercício anterior dos recursos livres;
VI – Abrir, durante o exercício, créditos
suplementares até o limite de 10%(dez por cento) da despesa total
autorizada;
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, exercendo seus efeitos, a contar de 1º de janeiro de 2005.
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