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o pREFEtro oo uuxtcípto oe sÃo FRANctsco Do coNDE, Estado da

Bahia, no uso de suas atríbuiçÕes legais que lhe sâo conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I Fica o ctefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito

adicional suplementar até o valor de R$ 3.095.295,25 (três milhões e noventa e cinco mil

e duzentos e novênta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ao Orçamento Fiscal em

vigor, para atender à seguinte programaçâo:

I O recurso disponível para atender a abertura do Crédito Adicional

suplementar, autorizado no artigo ío desta Lei, é o proveniente de operação de crédito

intêmo nos termos do contrato no 0054/2016/00071, autorizado através da Lei Municipal

no 42412016 na forma estabelecida no art. 43, § ío, lnci

o art. 32, § 1", lnciso ll da Lei Complementar 10í/2000.
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Lei 4.320/1964, c/c

tEI MUNICIPAL N9 633/202I

De 2í de Julho de 202í

'Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguidade Social do Município, crédito

adicional suplementar até o valor de R$ 3.095.295,25 (ttés milhões e

noventa e cinco mil e duzentos e noventa e cinco rcais e vinte e cina
centavos), para os frns que especifica e dá outns prcvidências."
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I Fica o poder Executivo autorizado a reforçar o crédito adicionar

suplementar de que trata esta lei, no limite ê com o recurso deconente do produto de
operaÉo de crédito autorizada na Lei Municipal no 424t2016 até o limite do mesmo,
conforme estabelecido no art.43, §1', Inciso lV da Lei 4.320t64.

I Ficam arteradas e atuarizadas as Metas e prioridades da Administração
Municipal para exercício de 2021, em decúnência do crédito adicional especial
autorizado nesta Lei.

f Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sáo Francisco do Conde-BA, 2'l de julho de 2021.

ANTÔNIO CA CALMON
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