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Republicação'do Decretei nº '16 01/07/2021 - Abre Credito Suplementar
no valor total de 118.000,00( Cento e Dezoito Mil-R_eais), -para fins que se
especifica e dá o'utras
providências.
.
..•
º Decreto nº 17 01/07/2021 - Abre Crédito Suplem~ntar no valor total de
74.732,00( Setenta e Quatro Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais), para
fins que se especifica e dá outras providências.
• Decreto nº 18 20/07/2021 - Abre Crédito Suplementar no valor total de
726.404,00( Setecentos e Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Quatro Reais),
para fins que se especifica e dá outras providências.
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MUNiCIPIO

Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
AVENIDA JOÃO LEAL SALES
CENTRO
MILAGRES - BA
CNPJ: 13.720.263/0001-17

Decreto Nº 16
01/07/2021
Abre Crédito Suplementar no valor total de 118.000,00( Cento e
Dezoito Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras
providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILAGRES, ESTADO DO(A). no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo
com o que lhe confere a l"ei municipal 562.
DECRETA:
Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

-·•: ·

Datações Suplementadas

02.11.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1014

coNSTRUCÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS

4.4·.9.0.51.00.0000. Ohras e tnstalacões

23 CONVt,NIO SAÚDE

118.000,00

Total da Projeta 1 ~ividade R$

118.000,00

Total da Unidade R$

118.000,00

·Valor Total Suplementada R$

118.000,00

Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo
43 parágrafo 1° da lei Federal Nº 4.320/64, Inciso li
'· Inciso: 11 - Suolementacão qor excesso de arrecadac
Artigo 3° -

Re~?gadas

R$118.000,00

as disposições em contrário, o presente dec'.eto entra em vigor nesta data .
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M.ILAGRES,-01 de julho de 2021
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