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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
GABINETE DA PREFEITA

LEI N.0 511/2019
De 23 de dezembro de 2019.

Referente ao P胆ルto de Lei n19だ19 que
モstima a Receita e fixa a Despesa do
Municpio de MALHADOR, Estado de
Sergipe, para o exerccio 加anceiro 叱
2020 e 由pro切dnc泊s correia加S.、、

A PREFEITA MUNICIPAL DE MALHADOR, ESTADO DE
SERGIPE, no uso das atribui96es que lhe s白o conferidas por Lei,
Fago saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Municipio de
MALHADOR/SE para o exercicio de 2020, compreendendo o Orgamento Fiscal
e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165,§ 50, da
Constituig白o Federal.
Art. 20 A receita orgament白ria para o exercIcio de 2020 est白
estimada no mesmo valor da despesa 石xada, em R$ 33.000.000,00 (trinta e t肥S
milh6es de reais).
Art. 30 A receita foi estimada conforme a Iegislag白o tribut自ria
vigente e levou em considerag白o a arrecadagao dos tributos, de transfe噂ncias
constitucionais, dos convenios 石rmados com 6 rg白os e entidades da
Administrag白1o PUblica Federal ou Estadual, das cobrangas de divida ativa e de
outras receitas correntes e de capital.
Art. 40 A despesa do Municipio de MALHADOR/SE,fixada de
acordo com a programag白o estabelecida nos quadros anexos a esta lei,
encontra-se detalhadas por dota96es orgamentarias, estando estas
apresentadas com o nivel de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes
Orgament白riョs para o exercicio de 2020.
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Art. 50 Com a finalidade de atender insuficiencias das dota96es
orgament自rias mencionadas no artigo anterior, constantes do Oramento Fiscal
e da Segurlidade Social， 石ca o Poder Executivo autorizado a abrir c尼ditos
adicionais suplementares at白 o limite de 80%(oitenta por cento) do total da
despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal no
4.320, de 17 de margo de 1964.
Par白grafo U nico. As altera96es que consistirem apenas em
modifica96eミ1n0QDD 一 Quadro de Detalhamento da Despesa, nao importando
em qualquer modificag白o das dota96es orgament白rias apresentadas nos anexos
desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusao de novas fontes de
recursos em uma modalidade de aplicag白o ja existente, de uma mesma
categoria e。こon6mica, grupo de despesa e projeto/atividade, n白o ser白。
consideradaミ5como cr白ditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas
mediante atos pr6prios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 60 Durante a execug白o orgament白ria de 2020 石ca o Poder
Executivo autorizado a realizar opera96es de c伯ditos por antecipag白o da receita
orgament白ria, nos termos e nos limites da legislag白o em vigor.
Art. 70 Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:
a) Sumario Geral da Receita e Despesa;
b) Demonstrag白o da Receita e Despesa Segundo as Categorias
Econ6micas 一 Anexo I da Lei Federal no 4.320/64;
) Receitヲ ． Segりndo as Categorias Econ6micas e Natureza da
_
vespesa por (Jrgao e Unidade Orgamentaria,-Anexo 2 da Lei Federal no
4.320/64;
d) Programa de Trabalho por O円ao e Unidade O零ament白riaAnexo 6 da Lei Federal no 4.320/64;
e) Programa de Trabalho de Governo-Anexo 7 da Lei Federal no
4.320/64;
f) Demonstrativo da Despesa por Fung白o e Vinculo com os
Recursos-Anexo 8 da Lei Federal no 4.320/64;
g) Demonstrativo da Despesa por O勺白os e Fun96es-Anexo 9
da Lei Federal no 4.320/64;
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Art. 80 Esta Lei entra em viaor na dZth ii月 sija niihIk'コrうA
proauzinao os seus efeitos a partir de 10 de janeiro de 2020.

ELAY，轟
PREFEITA MU

AUJO
IPAL
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