
ESTADO DO TOCANTINS

Prefeitura Municipal de São Miguel do TocantinsTO M(

\JLEI NÓ 006/93.

"CBS: O Tírojeto de Lei foi aprovado com

uma emenda aditiva ao Artigo 3$ do Er&

;jeto de Lei, Dispõe sobre aplicações '

financeiras, digo, aplicações de dispa,

nibilidade financeiras da IPrefeítura f

Municipal de São liguei - To; no Merca

do Ater to e da outras providências."

A Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins, a/pr̂ ,

vá e eu Prefeito Municipal^ sanciono a seguinte Lei:

Art* 1§ - Pica autorizado à Brefeitxira Municipal, a

aplicação de disponibilidades financeiras do Município de São

Miguel - To; no mercado aberto de capitais, especialmente nas

operações com rendimentos diários»

Art» 22 - As aplicações financeiras de que se trata

o artigo anterior desta Lei, somente serão realizadas desde que

as mesmas não impliquem na paralisação dos serviços, obras, e

aquisições necessárias à administração, ou ainda, no inadiple//

mento de obrigações da administração^

Ar t* 3e - As aplicações do dinheiro publico, no me;r

cado aberto de capitais, de natureza exclusivãmente financeira,

no sentido de seus rendimentos adicionarem ao exercício monetá1

rio do município, onde serão obviamente evidenciadas, da forma,

inclusive permitir o reconhecimento dos valores na Receita Orça

mentária* Será feita a prestação de contas à Câmara Municipal f

de todos os rendimentos que forem adicionados às aplicações, //

tais aplicações devem ser feitas prestações de contas através f

de extrato bancário, feitas de 30 em 30 dias, a partir do dia /

da primeira aplicação*

Ar t» 4S - Com base no artigo 30 da Constituição FJB

deral, compete ao Município a impor no que respeite interesse1

S E G U E.*.



h **

ESTADO DO TOCANTINS

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins

C O N T:.*.

na aplicação de seus rendimentos*

Ar t* 5fi «-As aplicações, no que se trata nos artigos

anteriores desta Lei, se dão especificamente as verbas desti1

nadas a este Município, na ordem que não possa prejudicar f̂

nane eirament e a administração»

Art* 62 - Os numerários em apreço, de que se trata '

os artigos anteriores desta Lei, serão depositadas especifica

mente, em contas de rendimentos, de mercado aberto de capita1

is, na praça creditícia da cidade de Tocantinopolis~To«, nas1

agências que melhor oferecer condições de rendimentos*

Art. 7g - Esta Lei entrará em vigor a partir da data

de sxia publicação, revogadas as disposições em contrário»

Sendo que a presente foi aprovada por seis votos a

um e votaram a favor os Vereadores: Eliene Costa de Andrade,f

José Bertoldo da Silva, Raimundo de Sousa, Raimundo Dias Pai-

xão, Júlio Soares Nascimento, e Neyrivan Prancisca da Silva*f

E votou contrário à aprovação do R?ojeto, por não achar via//

vel para o I&micípio a aplicação o Vereador: Raimundo Perrei1

rã Santiago» Nada, mais havendo a tratar o senhor Presidente /

mandou que encerrace a presente sessão»

EMENDA ADITIVA:Art, 32 - I. Será feita a prestação de contas1

a câmara municipal de todos os //

rendimentos que forem adicionados

as aplicações, tais aplicações d£

vem ser feitas prestações de conf

tas através de extrato bancário,f

feitas de 30 em 30 dias apartir /

do dia da primeira, aplicação*
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