
 

LEI N.º 1.992/01, de 18 de dezembro de 2.001. 
 
             

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente -  Goiatuba, para o 

Exercício Financeiro de 2.001. 

  

 

   A CAMÂRA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVOU e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

 Art. 1º - Fica aprovado para o Exercício  Financeiro de   2.001,   o Orçamento  

Geral  do  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Município de 

GOIATUBA, discriminados  pelos quadros e demais integrantes desta Lei, que  

estima  a  receita  e  fixa  a   despesa    em      R$ 100.000,00 (Cem mil reais). 

 

Art. 2º - A   receita   será   realizada   mediante  arrecadação dos tributos, 

suprimentos de Fundos e demais rendas na forma da legislação em vigor e das 

demais especificações das tabelas explicativas, de acordo com o  seguinte 

desdobramento: 

 

            1 - RECEITAS CORRENTES..................................R$  100.000,00 

  

 Receitas de Contribuições...................R$    20.000,00  

Receita Patrimonial.............................R$      5.000,00  

                    Transferências Correntes.....................R$    45.000,00 

                                              Receitas diversas.................................R$    30.000,00 

 

                        TOTAL........................................R$      100.000,00 

 

 

Art. 3º - A despesa  será  realizada  na  forma  dos quadros  anexos que compõem 

a presente Lei,  de conformidade  com o seguinte desdobramento: 

 

 

 

 



             I  -  RECURSOS DO TESOURO: 

               

                   01 – DESPESAS CORRENTES.....................R$     85.000,00 

                  02 – DESPESAS DE CAPITAL.....................R$     15.000,00 

                              

  TOTAL..........................R$     100.000,00 

 

 Art. 4º – O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO ABIENTE, no interesse da 

administração, poderá abrir na vigência deste orçamento, os créditos 

suplementares que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos 

definidos nos itens I, II, III e IV dos parágrafos 1º e 2º do artigo 43 da lei federal 

4.320/64, de 27 de março de 1964, até o limite de 7% (sete por cento) do total das 

despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência de dotações 

orçamentárias.  

 

Art. 5º - Revogadas as  disposições  em contrário, a  presente  Lei  entrará  em  

vigor  a  partir  de  02  ( dois ) de Outubro de 2.001. 

 

 

            GABINETE  DO PREFEITO MUNICIPAL   DE  GOIATUBA,  Estado 

de Goiás , aos dezoito dias do  mês  de dezembro de dois mil e um (2001). 

 

 

 

 
Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


