
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO
CNP] 26.042.515/0001-48

LEI N°1.l33, DE 27 DE DEZENIBRO DE 2011

Alteraessrtigns 2",3",Z0,21 :Meosnnexnslen

da LEI N° 1.111, de 07 de Julho de 2011, e da' outras

providências.

Dalva Maria de Queiroz Tiago, Prefeita Ivlunicipal de Carneirinho,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, etc.

Faz saber que a Câmara Mmicípal, por seus representantes aprovou e ela, sanciona a seguinte
Lei.

Art. 1°-EstaLei altera osartigos2°, 3°, 20,21 e24eos Anexosle

IIdaLein°1.111de07dejullmde201l,eacrescerrtaosanexos

Art. 2° - Os artigos 2°, 3°, 20 e 21 da Lei n” l.lll de 07 dejulho de

2011 passam a vigorareom a seguinte redação:

“Art 2° - As metas fiscais da receitas, despaas, resultado primário, nominal e montante da

divida pública municipal para o exercicio financeiro de 2012 são as estabelecidas nas Tabelas,

desta lei."

“Art 3° - As prioridades e metas da Adminimação para o exercicio financeiro de 2012 são as

constantes dos Anexos, desta Lei.”

“§ 1° - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício de 2012 serão destinados

às prioridades e metas estabelecidas nos Anexos, não se constituindo, todavia, em limites a

programação da despesa.”

“§ 2° - Na elaboração da proposta orçamentária para 2012, o Poder Executivo poderá ampliar
ou reduzir as metas identificadas nas tabelas dos Anexos, a que se refere o an. 1o, objetivando

adequar a despesa ñxada à receita estimada, de forma a preservar o equilñario das contas

públicas.”

“Art, 20 - As despesas obrigatórias de caráter continuado poderão ser expandidos até o limite

estabelecido nos Anexo l] e Despesas e Anexo 11a - Despesas desta Lei, desta Lei.”

21 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilibrio das contas públicas do

município aqueles consuma no Anexo de Riscos Fiscais - Demonstrativos de Riscos Fiscais

e Providências, desta Lei.”

Art. 3*' - Fica Revogado a parti' da data de publicação desta Lei o Art.

24 daLei n° 1.111 de 07 dejulho deZOIL

Art. 4° - A partir da publicação desta lei:
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I-Oanexo 1 *tabela 1 daLei n** 1.111 de07dejulhode201l, passaavigprar coma

redação do Anexo de Riscos Fiscais r Demonstrativos de Riscos Fiscais e Providências desta

Lei;

11 - O anexo l r tabela 2 da Lei n° 1.111 de D7 de julho de 2011, passa a vigorar com a

redação do Anexo I~Me1asAnuaís destaLei;

HI - O anexo 1 r tabela 4 da Lei n° 1.111 de 07 de julho de 2011, passa a vigorar com a

redação do Anexo HI - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios

Anteriores desta Lei;

IV-Oanexo l ~tabela5daLein° 1.111 deO7dejulhode20lLpassaavigomrooma
redação do Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido desta Lei;

V r O anexo 1 - tabela 6 da Lei n° 1,111 de 07 de julho de 2011, passa a vigorar com a

redação do Anexo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

desta Lei;

VIrOanexo1rtahela9daLein° 1.111 de07dejulhode201Lpassaavigorxreoma

redaçãodos AnexoH-DespesaseAnexoILa-DespesasdestaLeí.

Art. 5” - Fica Revogado a partir da data de ¡xlblicatão desta Lei o

Anexo l-Tabela3 eoAnexoHdaLeín° 1,111 de07 dejulhode 2011.

Art. 6° - Apartir da publicação desta Lei a Lei n° 1.111 de 07 de

julho de 2011 passa a vigorar acrescida dos seguintes anexos:

I - Anexo I - Receitas;

11 - Anexo La r Receitas;

IU - Anexo lH - Resultado Primário;

IV~AnexoIV-ResuhadoN0minal.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor apartir de 1° dejaneiro de 2012.

Prefeitura

MuniciíE
(larneirinho, 27 de dezembro de 2011.

Dalva
\

Tiago
Prefeita Municipal

Registrada no livro próprio, publicada por afixação no local de costume nesta Prefeitura e

arquivada na data supra.

NeâriàeSouza

Assessora de Gabinete lI
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