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Diário {)ficial do
EXECUTIVO

"Abre ao Orçamento Fiscat e da Seguidade Social do Mutfícipio.

crédito adicional especÍal no valor gtobat de R$ 3.OOO,OO (Írés mil

reais). para os fins qüe especrfca e dà outlas provi&ncias-'

LEI MUNICIPAL N9 632/2024

De 28 de Junho de 2021

PREF:jTI'iA MUNICIPÂL OE FRAÀTCISCO CC CCNDE

O PRÉFÊITO DO MUNICíPIO DE SÃO FRAT,TGISCO DO CONDE, EStAdO dA BAhiA,

no uso de suas atibuigóes legais que ihe são conferidas pelo inciso Vl' do art. 75' da Lei

Orgánica Municipal e dernais legislações pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal

aprovou e eu saôciono a seguinte Lei:

I Fica o cheÍe do Pod€r Executivo Municipal autorizado a âbrir cÍàlito adicional

espêcial no vâloÍ de RS 3.OOO,OO (Três mil reâis), ao OrÇâmênto Fiacal e da Segu!'idade

Sociâl em vigoÍ, êm fuvor da Unidade Encârgos Gerais do Município, Para âtender à seguinte

programaÉo:

o.1.00 1.000,0C

2.OOO,O0

3- 00

-

Os recursos disponívêis para atender a abertura do Crédito Adicional
Especial, autorizado no artigo '1" desta Lei' são os p.ovenientês de anulação de dôtação na
Íorma êstabelecida no art. 43, § 1o. lnciso I ll da Lei 4.320164, e com paldo e fundamento
no An- 167. lnciso Vl da Canstituição Federal, Çonforme discriminação baixo

{
Ênl tu R.ituír.ro ftb.io - c.nno. sao F6ti§ do c.xrr.-&\

cEP. rri].$o-aDo / T.L: fr1, 3aí{i301

ET{TS

FONÍE
{R$t

FUNCIONAL,I i SEGUNOO A NAÍUREZÀUNIDAC}EoRGÁo

o3.aa.5E -
ENCARSOS
G€RAIS DC
MuNtcíPto

28.arí6.844.8484 -
ENCARGOS

ESPECIAIS CO
rruNtcÍPro

o3.aa.oo -
ÊNCÁRGOS
GERAIS DO
itúnatclPto

4.6.91 - AplÊaéo Düêtá
DâcoíÍa,1te de Oplraçáô
Ênt.e ligão, Fundo s
Enlidâdô§ int€qÍsnres dos
oÍçârnêntos fiscal â cla

3-2.9í- Aglicáçáô Drêta
Decorrenle de OocraÇâo
edtre óí!ão Fundo e
Entldades i.tegrântês dos
oísamef,tos Íis.al ê dâ

http :,'/pmsaoíÍanciscodccondcba.imprensaoíicial.org/

T1

'67'

.ErÍado da Erlhb
PrerÊllara,t{uztctpal de .ffio .Frazctrco do Cande

Gaáirete do Prefrlta

c.:.00
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âçtado da 8altu
Pre;êttzra .llzztbtpal de ,ffo Frazcttco do Conde

eaáúzete do Prerêto

óRGÃO FUNCIONAL / PROGRAiIA SEGUNDO Á
NAÍUREZÀ FONTE (RS)

o3.aa.m -
ÉNCARGOS GERAIS

Do MuNrclPto

03.8a.84 -
EÀICARGOS
GERAIS DO
ÀtuNtciPto

3.3-90 - Aplicaçâc
Dúêtas

0 1_0c 3.000.n0

3.000.00

f fica o Podêr Executivo autoízado a reioÍçar o crédito adicional êspecial dê
que tratã esla lêi, nos limites Ê com os tecursos abarxo indicados:

l- decorrentes de supeíávit financ€iro até o seu limite apuÍado, de acordo com o
estabelecido no art.43, §1'. incisô I ê §2'da Lei Fêderal 4.32OlUi

ll - deconentes do excesso de arrecadaÉo até o limite do mesmo' conÍorme
estabelecido no aÍ1.43, §1', lnciso ll e §3" e §4" da Lei Federal 4.32ol&;

lll - dêcorrêntes de anulação parcial ou total de dotaçõÊs, até o limiie de 1OO% (cem
por cênto) dos cÉditos orçamêntários no orçamento vigente, conÍorme o estabelecido no
a.t.43, lnciso lll da Lei Federal 4.3201€,4, e com base no An.167. lnciso Vl da Constituição
Federal.

I Auloriza o Poder Executivo a efeüvar a inclusão €y'ou alleraçóês de grupo de
oespe;, nrodalidade dê aplicaÉo e fontes de recursos gue não esteiam pr€vistos na ação
especiÍcâda no aÍtigo 1o desta Lei.

J rica* altsradas ê atualizadas as Melas e Prioridades da Administração
municiõãt para exêrcício de 2021, em decorÉncia do crédito adicional espêcial autoízado
nêsta Lêi,

f esta Lei enúa em vigor na data de sua publicação.

Sáo Francisco do de-BA, 28 de junho de 202'1 .

ANTÔNIO CARLOS CELOS CALMON

JEROLINO MAS SANTANA

SECRETÁRIO DE N E ORÇAMENTO
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' 2a.846_888.8888 -
ENCARGOS ESPECIAIS DO

MUNtclPto


