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LEI N° 3.391, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014. 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO PARA 
O EXERCICIO DE 2015. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima_, 
do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Esta Lei estima a receita do Municipio para o' exercicio financeiro de 2015, no 
montante de R$ 41.114.500,00 (quarenta e um milhdes, cento e quatorze mil e quinhentos 
reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5°, da Constituicdo Federal, 
para o exercicio financeiro de 2015, compreendendo o orcamento fiscal e da seguridade 
social, referente aos Poderes do Municipio e entidades de Administracio Publica Municipal 
direta e indireta. 

Paragrafo unico. Integram a presente Lei os seguintes quadros: 
I— Receita orgamentaria por categoria econdmica; 
II — Despesa orgamentaria por funcdes de governo; 
III — Despesa orgamentaria por érgdos e unidades orgamentirias, e 
IV — Resumo das receitas e despesas por orgios. 

Art. 2° Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela legislagdio vigente. 

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I — abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescricdes constitucionais e 

nos termos da Lei Federal n.° 4.320/64, até o montante de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor previsto nesta Lei, desde que os recursos sejam resultantes de anulacdo parcial ou total 
das dotagdes orgamentarias; 

II — atender, sem onerar o limite previsto no inciso I, ao pagamento: 
a) de juros, amortizagio e demais encargos da divida publica consolidada do 

Municipio; 
b) da contribuicéo ao Programa de Formacdo do Patriménio do Servidor Publico — 

PASEP; 
c) de precatérios judiciais; 
d) de despesas vinculadas a Quota Estadual do Salario Educacao — QESE; 
e) de despesas vinculadas ao Fundo de Manutengiio e Desenvolvimento da Educagao 

Basica e de Valorizacdo dos Profissionais da Educacao — FUNDEB, e 
f) de suplementagao de dotagdes orcamentdrias de fontes de convénios e outras' 

transferéncias de recursos vinculados, em conformidade com 0 inciso II, do § 1°e dos §§ 3°e 
4° do art. 43 da Lei n.° 4.320/64, até o limite dos respectivos convénios, transferéncias e 
aditivos celebrados. 

III — realizar operagées de crédito, inclusive por antecipacdo de receita orc¢amentaria 
com a finalidade de manter o equilibrio orgamentario financeiro do Municipio, observado os 
preceitos legais aplicaveis 4 matéria, e 

IV — utilizar reserva de contingéncia destinada ao atendimento de passivos 
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.
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§ 1° Para efeito de observancia do limite previsto no inciso I deste artigo, na afericao 
do saldo para abertura de créditos adicionais serio dedutiveis do montante fixado, os créditos 
abertos por excesso de arrecadag&o e superavit financeiro apurado em balanco patrimonial. 

§ 2° Nao onera o limite previsto no inciso I deste artigo, além daqueles previstos no 
inciso II deste artigo, também os que decorram de transposi¢do, remanejamento ou 
transferéncia de créditos ou dotagdes, sem que promovam alteragdes no total geral do 
Orcamento. 

Art. 4° Para a realizagao de transposig&o, remanejamento ou transferéncia de recursos, 
no ambito da mesma categoria de programacio e do mesmo Orgdo, autorizados pelo art. 167, 
inciso VI, da Constituig4o Federal, consideram-se: 

I — orgdo: o primeiro nivel da classificaco institucional da despesa, e 
Il — categoria de programacdo: a classificagao da despesa por programa, projeto, 

atividade ou operagao especial. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2015. 

Muzambinho-MG, 10 de dezembro de 2014. 

Ivan Anténio de Freitas . ; 
Prefeito Registrado e Publicado no local 
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