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LEI N° 236/2006, DE 15 DE AGOSTO DE 2006
"Autoriza o Poder Executivo a desenvolver
ações e aporte de contrapartida municipal
para implementar o Programa Carta de
Crédito - recursos FGTS na modalidade
produção de unidades habitacionais,
Operações coletivas, regulamentado pela
Resolução do Conselho Curador do FGTS,
número 291198 com as alterações da
Resolução n° 46012004, de 14 dezembro de
2004 e instruções normativas do Ministério
das Cidades e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA
BAHIA, no uso das atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver todas as ações necessárias para a
aquisição, construção ou reforma de unidades habitacionais para atendimento aos munícipes
necessitados, implementadas por intermédio do Programa Carta de Crédito - Recursos FGTS Operações Coletivas, regulamentado pela Resolução n° 291/98, com as alterações promovidas
pela Resolução 460/2004 do Conselho Curador do FGTS e instruções normativas do
Ministério das Cidades.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá informar à Câmara Municipal de Vereadores a
relação dos beneficiários, bem como seus respectivos cadastros em até 15 (quinze) dias após a
aprovação do respectivo financiamento pela Caixa Econômica Federal.
Art. 2° - Para a implementação do programa, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
Termo de Parceria e Cooperação com a Caixa Econômica Federal - CAIXA, nos termos da
Minuta anexa, que da presente Lei faz parte integrante.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá celebrar aditamentos ao Termo de Cooperação
de que trata este artigo, os quais deverão ter por objeto ajustes e adequações direcionadas para
a consecução das finalidades do programa.
Art. 3° - O Poder Público Municipal fica autorizado a disponibilizar área pertencente ao
patrimônio público municipal, especificamente na área do Loteamento adquirido pelo Poder
Executivo Municipal, através da lei n° 202/2005, de 09 de março de 2005, para nela construir
moradias para a população a ser beneficiada no Programa e as aliená-las previamente, a
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qualquer título, quando da concessão dos financiamentos habitacionais de que tratam os
dispositivos legais mencionados no artigo l" desta Lei, ou após a construção das unidades
residenciais, aos beneficiários do programa.
§ 1° - As áreas a serem utilizadas no Programa deverão fazer frente para a via pública
existente, contar com a infra-estrutura básica necessária, de acordo com as posturas
municipais.
§ 2° - O Poder Público Municipal também poderá desenvolver todas as ações para estimular o
programa nas áreas rurais.
§ 3° - Os projetos de habitação popular serão desenvolvidos mediante planejamento global,
podendo envolver as Secretarias Estaduais ou Municipais de Habitação, Serviços Sociais,
Obras, Planejamento, Fazenda e Desenvolvimento, além de autarquias e/ou Companhias
Municipais de Habitação, com a participação efetiva da Câmara Municipal de Vereadores,
através da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Segurança.
§ 4° - Poderão ser integradas ao projeto outras entidades, mediante convênio, desde que
tragam ganhos para a produção, condução e gestão deste processo, o qual tem por finalidade a
produção imediata de unidades habitacionais, regularizando-se, sempre que possível, as áreas
invadidas e ocupações irregulares, propiciando o atendimento às famílias mais carentes do
Município.
§ 5° - Os custos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Público Municipal a título
de contrapartida, necessários para a viabilização e produção das unidades habitacionais,
poderão ou não ser ressarcidos pelos beneficiários, mediante pagamentos de encargos mensais,
de forma análoga às parcelas e prazos já definidos pela Resolução CCFGTS 460/04,
permitindo a viabilização para a produção de novas unidades habitacionais. Adequar conforme
a negociação entre o PP e os beneficiários acerca do retorno dos valores da contrapartida.
§ 6°— Os beneficiários do Programa, eleitos por critérios sociais e sob inteira responsabilidade
municipal ficarão isentos do pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano,
durante o período de construção das unidades e também durante o período dos encargos por
estes pagos, se o município exigir o ressarcimento dos beneficiários, para os casos em que a
LDO municipal assim comportar.
§ 7' - Os beneficiários, atendendo as normas do programa, não poderão ser proprietários de
imóveis residenciais no município e nem detentores de financiamento ativo no SFH em
qualquer parte do país, bem como não terem sido beneficiados com desconto pelo FGTS a
partir de 01 de maio de 2005.
Art. 4° - A participação do Município dar-se-á mediante a concessão de contrapartida
consistente em destinação de recursos financeiros, sendo que o valor do desconto, a que têm
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direito os beneficiários, somente será liberado após o aporte pelo município, na obra, de valor
equivalente à caução de sua responsabilidade.
Art. 50 Fica o Poder Público autorizado a conceder garantia do pagamento das prestações
relativas aos financiamentos contratados pelos beneficiários do programa consistente em
caução dos recursos recebidos daqueles beneficiários, em pagamento de terrenos, obras e/ou
serviços fornecidos pelo Município.
-

§ 1° O valor relativo à garantia dos financiamentos ficará depositado em conta gráfica caução
em nome da CAIXA, remunerada mensalmente com base na taxa SELIC ou na taxa que vier a
ser pactuada em aditamento ao Termo de Parceria e Cooperação e será utilizado para
pagamento das prestações não pagas pelos mutuários.
-

§ 20 Ao final do prazo de vigência do contrato de financiamento o remanescente do valor
relativo à garantia dos financiamentos, depois de deduzidas as parcelas não pagas pelos
mutuários, os impostos devidos e os custos devidos ao Banco credor pela administração dos
recursos, se houver, será devolvido ao Município.
-

Art. 6° As despesas com a execução da presente lei, de responsabilidade do Município,
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE: 02.1 1 .000-Sec.Mun. de
Trabalho, Esporte, Lazer e Ação Social-08.482.009.1.032 —Construção e Melhorias
Habitacionais p/ Pessoas de Baixa Renda 4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações.
-

-

Art. 70 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
-

Gabinete do Prefeito, 15 de agosto de 2006.
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E Leis
LEI N° 231106, DE 24 DE MAIO DE 2006

n° 291196, com as alterações promovidas pela Resolução 46012004
1 do Conselho Curador do FGTS e instruções normativas do Ministério
das Cidades.

1

"Dispõe sobre a concessão de parágrafo único. O Poder Executivo deverá informar à Câmara Muaumento de salário aos servidores nicipal de Vereadores a relação dos beneficiários, bem como seus
públicos do Município de Luís Eduardo respectivos cadastros em até 15 (quinze) dias após a aprovação do
Magalhães"
respectivo financiamento pela Caixa Econômica Federal.

1

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições previstas
no art. 78, inciso II, da Lei Orgânica Municipal,

Art. 2° - Para a implementação do programa, fica o Poder Executivo
autorizado a celebrar Termo de Parceria e Cooperação com a Caixa
Econômica Federal - CAIXA, nos termos da Minuta anexa, que da
presente Lei faz parte integrante.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Parágrafo único O Poder Executivo poderá celebrar aditamentos ao
Termo de Cooperação de que trata este artigo, os quais deverão ter
por objeto ajustes e adequações direcionadas para a consecução das
finalidades do programa.

Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aumento de
8% (oito por cento) no salário dos servidores públicos do Município
de Luis Eduardo Magalhães, retroativo a 1 1 de abril de 2006.
Art. 2 1 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 24 de maio de 2006.
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 30 - O Poder Público Municipal fica autorizado a disponibilizar área
pertencente ao patrimônio público municipal, especificamente na área
do Loteamento adquirido pelo Poder Executivo Municipal, através da
Li n°202/2005, de 09 de março de 2005, para nela construir moradias
para a população a ser beneficiada no Programa e as aliená-las previamente, a qualquertítulo, quando da concessão dos financiamentos
habitacionais de que tratam os dispositivos legais mencionados no
artigo 10 desta Lei, ou após a construção das unidades residenciais,
aos beneficuarios do programa.
§ 1 1 - As áreas a serem utilizadas no Programa deverão fazer
frente para a via pública existente, contar com a infra-estrutura
básica necessária, de acordo com as posturas municipais.
§ 2° - O Poder Público Municipal também poderá desenvolver
todas as ações para estimular o programa nas áreas rurais.

LEI N°236, DE 15 DE AGOSTO DE 2006.
"Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de Contrapartida
municipal para implementar o Programa Carta de Crédito- Recursos FGTS
na modalidade produção de unidades
habitacionais, Operações Coletivas,
regulamentado pela Resolução do
Conselho Curador do FGTS, número
291198 com as alterações da Resolução
n°460/2004, de 14 dezembro de 2004 e
instruções normativas do Ministério das
Cidades e dá outras providências."

§ 31 - Os projetos de habitação popular serão desenvolvidos
mediante planejamento global, podendo envolver as Secretarias
Estaduais ou Municipais de Habitação, Serviços Sociais, Obras,
Planejamento, Fazenda e Desenvolvimento, além de autarquias
e/ou Companhias Municipais de Habitação, com a participação
efetiva da Câmara Municipal de Vereadores, através da Comissão
de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Segurança.
§ 40 - Poderão ser integradas ao projeto outras entidades,
mediante convênio, desde que tragam ganhos para a produção,
condução e gestão deste processo, o qual tem por finalidade a
produção imediata de unidades habitacionais, regularizandose, sempre que possível, as áreas invadidas e ocupações
irregulares, propiciando o atendimento às famílias mais carentes
do Município.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

§ 51 - Os custos relativos a cada unidade, integralizados pelo
Poder Público Municipal a título de contrapartida, necessários
para a viabilização e produção das unidades habitacionais,
poderão ou não ser ressarcidos pelos beneficiários, mediante
pagamentos de encargos mensais, de forma análoga às parcelas
e prazos já definidos pela Resolução CCFGTS 460104, permitindo
a viabilização para a produção de novas unidades habitacionais.
Adequar conforme a negociação entre o PP e os beneficiários
acerca do retomo dos valores da contrapartida.

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver todas as
ações necessárias para a aquisição, construção ou reforma de unidades habitacionais para atendimento aos munícipes necessitados,
implementadas por intermédio do Programa Carta de Crédito - Recursos FGTS - Operações Coletivas, regulamentado pela Resolução

§ 60— Os beneficiários do Programa, eleitos por critérios sociais
e sob inteira responsabilidade municipal ficarão isentos do
pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano,
durante o período de construção das unidades e também durante
o período dos encargos por estes pagos, se o município exigir o
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ressarcimento dos beneficiários, para os casos em que a LDO
municipal assim comportar.
§ 7 1 - Os beneficiários, atendendo as normas do programa, não
poderão ser proprietários de imóveis residenciais no municipio e
nem detentores de financiamento ativo no SFH em qualquer parte
do pais, bem como não terem sido beneficiados com desconto
pelo FGTS a partir de 01 de maio de 2005.
Art. 40 - A participação do Município dar-se-á mediante a concessão
de contrapartida consistente em destinação de recursos financeiros,
sendo que o valor do desconto, a que têm direito os beneficiários,
somente será liberado após o aporte pelo município, na obra, de valor
equivalente à caução de sua responsabilidade.
Art. 5 1 - Fica o Poder Público autorizado a conceder garantia do
pagamento das prestações relativas aos financiamentos contratados
pelos beneficiários do programa consistente em caução dos recursos
recebidos daqueles beneficiários, em pagamento de terrenos, obras
e/ou serviços fomecidos pelo Município.
§ 1° - O valor relativo à garantia dos financiamentos ficará
depositado em conta gráfica caução em nome da CAIXA,
remunerada mensalmente com base na taxa SELIC ou na taxa
que vier a ser pactuada em aditamento ao Termo de Parceria e
Cooperação e será utilizado para pagamento das prestações não
pagas pelos mutuários.
§ 2 1 - Ao final do prazo de vigência do contrato de financiamento
o remanescente do valor relativo à garantia dos financiamentos,
depois de deduzidas as parcelas não pagas pelos mutuários,
os impostos devidos e os custos devidos ao Banco credor
pela administração dos recursos, se houver, será devolvido ao
Município.
Art. 61 As despesas com a execução da presente ler, de responsabilidade do Município, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE: 02.11 .000-Sec.Mun. de Trabalho, Esporte, Lazer e
Ação Social-08,482.009.1 .032 —Construção e Melhorias Habitacionais
p/ Pessoas de Baixa Renda - 4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações.
Art. 71 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito,
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Prefeito Municipal

LEI N° 23812006, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006.
"Dispõe sobre a concessão de direito
real de uso de área pública do Lotesmento Jardim Imperial, do Município de
Luis Eduardo Magalhães."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO
MAGALHÃES, no uso das atribuições previstas no art. 78,
inciso II, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e foi sancionada a seguinte lei
Art. 1 1 - Fica autorizado o Poder Executivo a firmar com a instituição
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUARDO
MAGALHAES -ACELEM, associação civil de direito privado sem fins
lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n 0 04.138.29810001 51, com sede na Rua Espírito Santo, s/n°, Quadra 22, Lote 24, neste
município; Contrato de Concessão de Direito Real de Uso da área
pública representada pelo lote de terras medindo 4.050 m2, localizada na Quadra 14, Lote 08, do Loteamento Jardim Imperial, com as
seguintes confrontações.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Rua 4-45,00 m

Norte

:

Sul

:

Rua 9

Leste

:

Lotes 07 e 14

Oeste

:

Rua 14- 90,00 m

-45,00 m
-90,00 m

DESCRIÇÃO DO PERMETRO: "Parndo do marco Ml
- situado na intersecção das Ruas 9 e 14- segue confrontando
com a Rua 14 com a distância de 90,00 m até o marco M2,
localizado na intersecção das Ruas 14 e 4 deflete à direita
e segue confrontando com a Rua 4 com a distância de 45,00
m até o marco M3 deflete a direita e segue confrontando
com os Lotes ri° 07' e 14 com a distância de 90,00 m até o
marco M4; deflete a direita e segue confrontando com a Rua
9 com a distância de 45,00 m até o marco Ml, ponto inicial
desta descrição"
Art. 20 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito,

25

de outubro de

2006.
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Prefeito Municipal.

LEI N° 24412006, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2006.
Autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair e garantir operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S. A. até o montante
de R$ 1.250.000,00 (Hum milhão e duzentos e cinqüenta mil reais),
com linha de crédito operacionalizada com recursos do BNDES/Finame, destinada ao financiamento para aquisição de usina asfáltica
e máquinas e equipamentos para pavimentação, de conformidade
com as regras estipuladas pelas normas pertinentes e pelo disposto
nesta Lei.
Art 2° - São as seguintes as condições a que se subordinará a operação de crédito referidas no artigo anterior:
a)Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) + 4% a.a. (quatro
por cento ao ano), sendo 1% a.a. (um por cento ao ano)
do BNDES E 3% as. (três por cento ao ano) do agente
financeiro;
b)O limite financiável será de 100% do equipamento
adquirido.
c)Prazo: O prazo estipulado para pagamento será de 54
(cinqüenta e quatro) meses, a iniciar após 6 (seis meses)
da data de contratação
d) A forma de pagamento será em parcelas mensais,
sendo a primeira parcela com vencimento após o prazo
de carência acima estipulado.
e)Como garantia serão oferecidos os próprios bens a
serem adquiridos, na modalidade alienação fiduciária.
Art. 3° - O poder executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo
de trinta dias, contados da contratação da operação de crédito autorizada no art. 1 1 desta lei, cópia do respectivo instrumento contratual

DiáriQficiaI

Art. 4° - Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente,
as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos
encargos anuais, relativos aos empréstimos para financiamento a
que se refere o art. 1.
Art. 50 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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Prefeitura de Luís Eduardo Magalh
Magalhães
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CAPITULO II
DA FIXAÇAO DA DESPESA

Prefeito Municipal

Art. 4° - A Despesa total fixada é no valor de R$54.000.000,00
(cinqüenta e quatro milhões de reais), descritos nos incisos deste
artigo:
- orçamento fiscal em R$ 42.968.000,00 (quarenta e dois

milhões, novecentos e sessenta e oito mil reais)

LEI N. 245106 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006
Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Orçamento Anual do Município de
LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA,
para o exercício de 2007, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
TITULO 1
DO CONTEUDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 10 - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento
anual do Município de LUIS EDUARDO MAGALHAES, para o exercício financeiro de 2007, nos termos das disposições constitucionais,
compreendendo:
- o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e
Executivo, seus órgãos e entidades e fundos da administração
direta e indireta.
II - o Orçamento da Segundade Social, abrangendo todas
as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos
instituídos e mantidos pelo Poder Público.

II - orçamento da seguridade social em R$ 11.032.000,00
(onze milhões, trinta e dois mil reais)
Art. 51 - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste
capitulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o
seguinte desdobramento:
1

-

por órgãos

DISCRIMINAÇÃO
CÂMARA MICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DOVICE'PREFETTO
CONTROLADORIA GERAL DO Mt'NICOPIO
PROCURADORIA GERALDO MUNICÍPIO
SEC. DE GOVERNO E ART. POLITICA
SEC. DEÃDM E FINANÇAS
SEC DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
SEC. DE INFRA .ESTRL1TL'RA
SEC. DE EDUCAÇÃO
PIJNDEF
SEU. DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NEC. DE TEAR. ESP LAZER E AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SE C. DE CULTURA E TURISMO
SEC. DE IND. E COMÉRCIO
TOTAL GERAL

DISCRIMINAÇÃO
LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO
SEGURANÇA PÉ'BUCA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
TRABALHO
EE'IJCAÇÃO
CULTURA
DIREITOS DA CIDADANIA
URBANISMO
SANEAMENTO
GESTÃO AMB1ENTAL
AGRICULTURA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
ENERGIA
TRANSPORTE
DESPORTOS LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL GERAL

ifi

CAPITULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2 0 - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$54.000.000,00 (cinqüenta e quatro
milhões reais)
Art. 3°—A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições
• outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente
• estimadas com o seguinte desdobramento:

SEGURIDADE
.
.
.
.
.
.
.
.

324.000,00
0.546.000,00
(997.0)02,00
165.0)30,00

.

(.035.000,00
.

.060060,00
95.500,06

42.008.000,00

.
.

11,032,000.00

TOTAL
418)0.00(0,00
1271000,0)0
64.500,00
80000,00
13700000
56000,00
7.230.000,00
1,010.000,00
0.640.005,00
11211300,00
7.250000,00
45$ 800,00
0546000,00
3032.000,00
165.000,00
(.560.500,00
105 00)0,00
04,0001800.00

11—por funções:

TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FISCAL
4.0000000,00
027(00.00
14.500,00
00000,00
137.000,))))
36000,00
1.239.060,00
III)) 1801,00
8.640.000.00
11.211.700,00
7.250.00038)
(34 000,00

-

FISCAL
4.000.000,00
10.25100030
470.10)0,00

SEGURIDADE

-

4125.000,00

.

229.106,06
200)010,55
315,000,00
160,000,00
165,(M,()0
560000,00
1.100.000,00
1.135.000,00
440.000.00
04.000.000.00

.
.

2)62.000,00
1.010.02)0,00

.
.

(20.000,00
11,376,700,00
630.00)0,00
604.000,00

.
.
.

4.125.000,00
220.000,00
200500,06
3)5.10)0,00
160000,06
165m0,00
560.02)0,00
1.106.000,00
1.130,000,00
440.000,00

42,908.00000

.

TOTAL
40)51.000,05
10252.500.00
471A00,00
2.102)0)0,00
6.070.000,00
200)93,00
8.376 700,00
630,000,00
604.000,00

.

.
.
.
.
.
.
.
.

11.032,000.00

por órgãos e fontes:
DISCRIMINAÇÃO

CÃMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO VICE -PREFEITO
CON1'ROLADORIA GERAL DO) Mt'NICEIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SEU. DE GOVERNO E ART. POLTTICA
SEU. DE ADM. E FINANÇAS
SEU, DE AGRIC E MEIO AMBIENTE
SEU DE INFRA-ESTRUTURA
SEU, DE EDL'CAÇÃO
FIJNDEF
SEU. DE SAIS)E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SEU DETRAB,ESP LAZER AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEU DE CULTURA E TURISMO
SEU. DE IND. E COMÉRCIO
TOTAL GERAL

.

4.000.000,00
127 .1001,10)
04.506100
$o (MM
(37,000,01)
56.003,(X)
7230003,95
1.010,000,00
0.640,000,00
11.211.700,06
7.7501805,00
451.100 100
0.546.000,00
3.037)0)0,00
(65,000,00
(.060,3000,00
195.000,00
54.000.000.00

.
.
.
-

.

-

.

TOTAL
41300 000,00
027.0)00,06
04.000.00
90,000,00
37.000,00
36000,00
7.230.000,00
.010.000,00
0.640.000,00
11.211.700,00
7250.0(10,00
451.006,00
8.546.000,00
3032.000,00
(65 000,00
1,060 (063,06
195.000,00
04.000.000.00

JHJVTVBT-RSGPLKCG-SQDFVWDC-HFNVLJML-BNVHZWQB-MGXBCHQv..DPQHMWRB..KDVFLGWF
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CAPITULO III

DAS AUTORIZAÇÕES
Art.6° - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
1—Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos
abaixo indicados:
a)- decorrentes de superávit financeiro até o limite 100%
(cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido
no art. 43, § 1 0, Inciso 1 e § 2° da Lei 4.320164;
b)- decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de
10% (dez por cento) do mesmo conforme estabelecido no
art. 43, § 1 1 , Inciso II e §§ 30 .e 40 da Lei 4.320164;
c)- decorrentes de anulação parcial ou total de dotações,
conforme o estabelecido no art. 43 0 , parágrafo 1°, Inciso
III da Lei 4.320164, e com base no Art. 167, Inciso VI da
Constituição Federal, no limite de 10% (dez por cento)
das despesas autorizadas.
li - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita,
nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do art. 38
da Lei Complementar n.° 10112000.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7 - O Poder Executivo repassará, mensalmente ao Poder Legislativo o percentual de 8% (oito por cento), na forma prescrita no
artigo 29-A da Constituição Federal, acrescido através da Emenda
Constitucional n.° 2512000.
Art.90 - Esta Lei vigorará em 01 de janeiro a 31 de dezembro de
2007.

GABINETE DO PREFEITO, 15 DE DEZEMBRO DE 2006.
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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