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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE MALHADOR 

PODER EXECUTIVO 

LEI N.0 488/2017 
De 22 de Dezembro de 2017 

"Estima a Receita e fixa a Despesa 
do Municpio de MALHADOR, 
Estado de Sergipe, para o 
exerccio financeiro de 2018 e d白  
provid6ncias corre伯tas" 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MALHADOR, ESTADO DE 
SERGIPE, no uso das atribui96es que lhe sao conferidas por Lei, 

Fago saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 0 Orgamento do Municipio de MALHADOR/SE para o 
exercicio financeiro de 2018, constituido do Orgamento Fiscal e da 
Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165,§ 50, da Constituigao 
Federal, estima a Receita em R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milh6es de 
reais) e fixa a Despesa em igual valor. 

Art. 20 A receita municipal, estimada a pregos correntes e 
conforme a legislagao tribut自ria vigente, levou em consideragao a 
arrecadagao dos tributos, de transfer6ncias constitucionais, dos conv6nios 
firmados com 6 rgaos e entidades da Administragao P白blica Federal ou 
Estadual, das cobrangas de divida ativa e de outras receitas correntes e de 
capital; 

Art. 30 A despesa do Municipio de MALHADOR/SE, fixada 
de acordo com a programagao estabelecida nos quadros anexos a esta lei, 
encontra-se demonstrada com o n『vel de detalhamento estabelecido na Lei 
de Diretrizes Orgamentarias para o exercicio de 2018. 
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Paragrafo Unico. As fontes de recursos serao detalhadas de 
acordo com as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Sergipe. 

Art. 40 Durante a Execugao Orgament自ria fica o Poder 
Executivo autorizado a: 

1-abrir Cr6ditos Suplementares at6 o limite de 80%(oitenta 
por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no art. 43 da Lei 
Federal n.0 4.320, de 17 de margo de 1964; 

II-realizar opera96es de cr6ditos por antecipagao da receita 
orgament自ria, nos termos e nos limites da legislagao em vigor; 

Ill 一 criar e transferir, por decreto, fun96es, sub-fun96es, 
programas, atividades e projetos, elementos de despesas, para adaptar o 
orgamento 2018 as exig白ncias da legislagao vigente e vindoura; 

IV 一 alterar e incluir fontes de recursos da receita e da 
despesa, para adequagao do orgamento as normas do Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe; 

Paragrafo Unico. As altera96es decorrentes do inciso Ill e IV 
nao oneram o limite definido no inciso I do presente artigo. 

Art. 50 Fazem parte integrante desta Lei os seguintes 
anexos: 

a) Sumario Geral da Receita e Despesa; 

b) Demonstragao da Receita e Despesa Segundo as 
Categorias Econ6micas 一Anexo 1 da Lei Federal no 4.320/64; 

C）即ceita Segundo as Categorias Econ6micas e Natureza 
da Despesa por Orgao e Unidade Orgament自ria- Anexo 2 da Lei Federal 
no 4.320/64; 

d) Programa de Trabalho por 6 rgao e Unidade 
Orgamentaria- Anexo 6 da Lei Federal no 4.320/64; 
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e) Programa de Trabalho de Governo-Anexo 7 da Lei 
Federal no 4.320/64; 

り Demonstrativo da Despesa por Fungao e Vinculo com os 
Recursos-Anexo 8 da Lei Federal no 4.320/64; 

の  Demonstrativo da Despesa por O rgaos e Fun96es-
Anexo 9 da Lei Federal no 4.320/64; 

Art. 60 Esta Lei entra em vigor a partir de 10 de janeiro de 
2018. 

Art. 70 Revogam-se as disposi96es em contr白rio. 

MALHADOR, 22 de Dezembro de 2017. 
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