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LEI Nº. 1.182, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009.
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Caparaó para o exercício de
2.010”
A Câmara municipal de Caparaó, Estado de minas Gerais aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta lei estima a receita do Município para o exercício de 2.010,
no total de R$ 10.210.032,60 (Dez milhões, duzentos e dez mil, trinta e dois reais e
sessenta centavos), e fixa a despesa em valor igual, nos termos do art. 165, § 5º, da
Constituição Federal e com base na Lei 1.163 de 29 de junho d 2.009, Lei de
Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2.010.
Parágrafo Único. Integram a presente lei, quadro demonstrativo da
evolução da receita municipal nos últimos 3 (três) anos, a previsão para 2009 e as
projeções para 2.010 e 2.011.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares, para reforço de dotação, até o limite de 80% (oitenta por cento), nos
termos do art. 43 da Lei Federal 4.320/1964.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter
o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observado os limites impostos pela
legislação vigente.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar reservas de
contingência para o atendimento de passivos contingentes, outros riscos fiscais
imprevistos e créditos adicionais conforme estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2.010.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
a Lei Municipal nº 1.176 de 29/10/2009.

Caparaó(MG), 27 de novembro de 2.009.
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