
ceitas tributárias e transferências constitucionais apuradas 
em Balanço ao final do exercício de 2014, conforme esta-
belece a emenda constitucional n° 25/2000. 

Art. 90 - Os.recursos consignados à conta da Reserva 
de Contingência, previstos nesta Lei, no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) destinados a cobertura de 
possíveis passivos contingentes (artigo 51, inciso III, da Lei 
Complementar N° 101/2000) e não utilizados para este fim 
até 01 de dezembro de 2015, poderão ser utilizados na co-
bertura de outros créditos adicionais, dentro do que dispõe 
o artigo 91 do Decreto-Lei n° 200 de 25 de fevereiro de 
1967. 

TÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 10 - As dotações para pagamento de pessoal e 
encargos sociais da administração direta, bem como as re-
ferentes a servidores colocados à disposição de outros ór-
gãos e entidades, serão movimentadas pelos setores com-
petentes da Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 11 - A. utilização das dotações com origem de re-
cursos em convênios ou operações de crédito fica condi-
cionada à celebração dos instrumentos. 

TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO ÚNICO 
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ceitas tributarias e transferéncias constitucionais apuradas
em Balango ao final do exercicio de 2014, conforme esta-
belece a emenda constitucional n° 25/2000.

Art. 9° - Os.recursos consignados a conta da Reserva
de Contingéncia, previstos nesta Lei, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) destinados a cobertura de
possiveis passivos contingentes (artigo 5°, inciso III, da Lei
Complementar N° 101/2000) e néo utilizados para este fim
até 01 de dezembro de 2015, poderao ser utilizados na co-
bertura de outrps créditos adicionais, dentro do que disp6e
o artigo 91 do‘ Decreto-Lei n° 200 de 25 de fevereiro de
1961. :  A
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anArt. 10 - As dotagoes para pagamento de pessoal e
encargos sociais da administragao direta, bem como as re-
ferentes a servidores colocados a disposigao de outros 6r-
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gaos e entidades, serao movimentadas pelos setores com-
petentes da Secretaria Municipal de Administragao.

Art. 11 Autilizagao das dotagoes com origem de re
c_ursos em convemos ou operagées de crédito fica condi-
ClOfl8d8 a celebragéo dos instrumentos.
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Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de ja-
neiro de 2015. 

Prefeitura do Município de Guaramiranga, aos 30 dias do 
mês de Outubro de 2014, 57 anos da emancipação política 
de Guaramiranga. 
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Art. 12 - Esta Lei entraré em vigor a partir de 01 de ja-
1 neiro de 2015.

F? .,-4

Prefeitura do Municipio de Guaramiranga, aos 30 dias do
. mes de' Outubro de 2014, 57 anos da emancipagao politica

de Guaramirainga.
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