
Lei N° 028/97 
 
 
 

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o 
Exercício de 1997 e dá outras providências. 

 
 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

  Art. 1° A Receita do Município de Vespasiano Corrêa para o Exercício de 1997 é orçada 

em R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) que será arrecadada de conformidade com a 

legislação vigente, da seguinte classificação: 

   
  RECEITAS CORRENTES 
  - Receita Tributária ............................................... R$    51.000,00 
  - Receita Patrimonial ........................................ .... R$      1.000,00 
  - Receita Industrial .................................................R$       8.500,00 
  - Transferências Correntes...... ..............................R$1.240,000,00  
  - Outras Receitas Correntes ................................. R$       1.500,00 

  RECEITAS DE CAPITAL 

  - Operações de Crédito .......................................... R$  198.000,00 

  TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA                  R$1.500.000,00 

 

  Art. 2° É fixada a Despesa do município de Vespasiano Corrêa para o Exercício de 1997 

em R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), e será realizada conforme os quadros de 

dotações anexos a presente Lei. 

  Art. 3° É o Poder Executivo, de conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64, autorizado  

a: 

  a) Abrir crédito suplementares no decorrer do exercício: 



   I - Para atender despesas relativas a aplicações ou transferências de receitas 

vinculadas, que exceda a previsão orçamentária correspondente; 

   II - Para remanejar elementos de despesa dentro do projeto ou da atividade desde 

que, o suplementado conste no projeto ou na atividade; 

   III - Para atender despesas orçamentárias até o limite de 10% (dez por cento) da 

despesa geral fixada. 

  b) Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por 

antecipação de receita, para atender insuficiência de caixa, oferecer garantias necessárias até o limite 

fixado pela Constituição Federal, mediante autorização específica do Poder Legislativo. 

  Art. 4° Revogadas as disposições em  contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos retroagem ao dia  01/01/97. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, aos oito dias do mês de janeiro 

de mil novecentos e noventa e sete. 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
  Secretário Municipal de 
Administração e Finanças 

 


