
PREFEITU ICIPAL DE SANTA LUZIA 
RUA DIREITA, '!08 - SANTA LUZIA - M G 

LEI N9 877 /80 ================ 

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do :Município 

de Santa Luzia, para o exercício de 1981 11 • 

A Câmara l'árnicipal de Santa Luzia decreta e eu sanciono a se -

guinte Lei: 

.Art. 12 - O Orçamento do IilunicÍpio de Santa Luzia para o exer -

cÍcio fi11a.nceiro de 1981 na forma prevista pela Constituição do 

Brasil, Orça a Receita e Fixa a Desvesa em Cr~~l55.500.f!60,00 (Cento 

e cinquenta e cinco milhÕes e quinbentos mil cruzsiroE). 

Art. 22 - A Receita do lliunicÍpio de Santa Luzia será realiza.da. 

de acordo com a seguinte classificação por categorias econômicas e 

fontes: 

I - RECEITAS CORRENTES ••••••••••••••••••••• Cr$ 132.570.500,00 

Receita Tributária •••••••• 22.211.000,00 
Recei t<o1 Patrimonial....... 1209 000, 00 
Receita Industrial........ 200.000,00 
Transferlncias Correntes.103.679.500,00 
Receita.s Diversas ......•. ô.360.000,00 

II - P..EOEITil.S DE CAPIT.tl.L • .................... , Cr$ 22.929.500,00 

Operações de Crédito •••• 
Aliena~Ões de Bens lliÓveis 

I 
, . 

e moveis •••••••••••• e•• 
Tra.neferlncias de Capital 

8.000.000,00 

eoo.000,00 
14.129. 500, 00 

TOT..AL ••••••.•••.••••••••••••••••••.•• Cr$ 155.500.000,00 
=~'1:::S":-~-

Art. 32 - .A Receita do IúunicÍpio de Santa Luzia, será realizada 
N 

me diante a.rrecadaçao de tri butoe fundos e outras receita.e correspon-
dentes e de capital de acordo com a legislação com a discriminação 
vigente. 

Art. 
de acordo 
o :Projeto 

49 - A Despesa do Iv:unicÍpio de Santa Luzia, será realizada 
N 

com a diiocriminaçao estabeleci ela. nos anexos que acompan bam 
de Lei, obedecendo os segtü-Ges desdobra.mentas: 

I - DESPESAS POR FUl!QÕ~ 

01-
03-
04-
05-
06-
08-
10-
11-
13-
15-

L . 1 _,_. eg2s_a.u1va.:,,• ••••••••••••••••••••••••• 
.AdtJi11istraçao e Flacejan::en-'co ... e. CI. ••O 
Agricultu~a ••••••••••••••••••••••••••• 
Comunicaçoee •••••••••••••••••••••••••• 
Defesa nacional e Sei:;:urança Pública ••• 
Educação e Cultura •. : ••.•. e•••o••••••• 
Habitação e Urbanismo .••...•.••...•.•• 
I ,,,, _,_ · e ' · s · n'+usuria, omercio e er·v1ços ••••• 11 •• 

Saude e Saneamento •••••.••••••.••••••• 
Assistência e Frevidencia •••••.••••••• 

Cr$ 3.830.000,00 
49.123.880,00 
4.300.000,00 

215.000,00 
450.000,00 

23.203.000,00 
43.196.120,00 

818.000,00 
ll.853.000,00 
16.012.000,00 
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16 - Transrlor.:ce ••......•.••...•.•••• Q. "'e 

T O TAL ••••••••••••••••••••••• Cr$ .. 
II - DESPESAS .LQ.R ORQ:.J\.OS E D1fIDADES 

ORGÃO I - Cil1ARA_jd:_LJNICIPi\L 

Gabinete e Secreta.ria da C~n1ara •••••• 

ORGÃO II - PPJEFEITURA ]:Jffi~ICIP.AL 

GalJit1ete do J?refei to ••• li ............. º 
Procuradoria ••••••••••••••••••••• oe•o 

~Departa.mento de Administração ••••••• • 
Departan1ento de Fazenda ••••••••••••• º - , Depar·t;amento de Viaçao e Obra.e Pu -
blicas ........... .•.........•.. º •• "'º 

Departamento ae Educação e Cultura ••• 
Departamento de Aseietªncia e Saúde •• 
Rub-f·refei tt11.,a ele são Benedito •••••• • 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••• 

~&V ,JyJ 4'1 

''"'"""''"' 
2.499.000,00 

155.500.000,00 
=============== 

3.830.000,00 

3.980.880,00 
1.220.000,00 

30.462.000,00 
21. 238 .ooo, 00 

63.376.120,00 
23.596.000,00 
5.643.000,00 
2.154.000, 00 

==~~~~~~~~~~~bS~ 
Art. 5Q - :Curante a execução orçamentária, fica. o Chefe do 

Poder Exectri;i vo l'i:unicipal autorizado a abrir crédi toe suplementares 
até o limite de 40% (Quarenta por cento), do total àa receita esti
mada, podendo para tanto: 

. I - Utilizar o exeeeso de a.rrecada.ção apurado na. forma do 
parágrafo 3Q do Art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64, de 17 de ljlarço; 

II - Anular, parcial ou totalmente dotações orçarnentária.s, 
conforme o c1isposto no item 39, do parágrafo lº do Art. 43, da Lei 
Federal n. 4.320/64; 

III -Realiza.r oper~çÕee de crédito ;eor antecipação da rece;j, ta 
até o limite e na.s condiçoes da Constituiçao Federal e em Resoluça.o 

do Sena.do Federal. 
Art. 6!l - Na forma do artigo 66 da Lei ]lederal n. 1'°320, 

de 17 de março de 1964, 2 Prefeito Iiiunicipal,_ :r2r decreto e no 
interesse da Administra.çao, poderá designai' 01'gaoe centrais para 
movimentação de dotações orçamentária.e as diversas unidades orça -

t 
, . 

men ar1as. 
1.rt. 72 - Nos termos dos parágrafos segundo (28) e ter 

ceiro (32) do artigo 72 (sétimo) da Lei Federal n. 4.320, de 17 de 
março de 1964 e Eesolu~Õee nrs. 62 e 93 do Senado Federal, fica o 
Prefeito Ii:unicipal autorizado a. realiza!E' operações de crédito até 
o limite de Cr$8.ooo.ooo,oo (oito milhÕee de cruzeiros) • 

.ê.rt. 89 - Integram e a.compa.nha.m o presente projeto os 
ane1~0E que tra ... t;aru as txigêncie.E da Lei Federal ne 4,:.320/64 e das 
Portaria.e do füinistério do Planejamento e Coordenaça.o Geral. 

P...rt. 92 - Esta Lei entrBrá ~m vigor a partir de lº de Ja -
neiro de 1981, revogada.e as disposiçoes em contrário,. 

ll·iando, portanto, a. quem o conhecimento e a ex.!:cução da 
pref;ente Lei pertencer, ,q_ue <f\ cumpra e a faça cumprir tao inteira.-
mente como nela. se ººi"em. \ 

PREFEI U1 ·1 LiT.Jl'fI~- .AL DE Slu~TA LUZIA, <)5 DE NOVE1\',J3RO 

DE 1980. ~ ~ 
' 1 ~ . 

Antonio Te~~1 ira. ~ _ Cos ,a . Framcisco Lu do JÚn ;;-
Prefei oo..A1~un1c1pal Chefe de Gabinete. 


