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LEI Ne 741/09 DE 03/03/09
"Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento-programa do
município":

Roberto Luiz Silveira, Prefeito Municipal, usando das atribuições legais,faz saber que a Câmara
Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:

Art.

- Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir um crédito adicional,junto ao

orçamento - programa vigente no município, na importância de R$ 516.239,97(quinhentos e
dezesseis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), destinado a
suplementar a dotação orçamentária abaixo:
Órgão 2 — executivo

1- Unidade Orçamentária — 2.2-Secretaria de Educação — 25%

Funcional Programátíca -1236500041.004- Çonst. Ref. Amp. de Prédios Ensino Infantil
Elemento despesa -4490.51.00-Obras e Instalações

Fonte de Recurso —(05)Transferências e Convênios Federais
Número reduzido —44

Valor: RS 516.239,97

Art. 29-0 presente créditoXerá coberto na sua totalidade com recursos provenientes do
superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do
inciso II, do parágrafo 19, do artigo 43, da lei federal n9 4320/64.
Art. 39 - Fica autorizado o executivo, ainda, a proceder as alterações oriundas da presente lei
nos anexos do PPA e IDO em vigência ficando, desde já, entendidos como adequados.
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Art. 49 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Roberto LuizSiivfeira
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em lugar de costume nesta Prefeitura Municipal na data supra.
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