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LEI N" 561DE22 DE JUNHO DE 2020.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL

POR

ANULAÇÃO

DE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"
O PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara
'.v!unicipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
.:\ri. lú Fi~a o Potlcr Exc!cutivo autorizado a abrir -cr~dito esp~cial no valor de RS13.555,00
(f'rcze 1nil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) para fazer face às despesas de rateio do
l'.un~ün.:io de Descnvolvin1ento Sustentável do Vale do Jiquiriçá, conforme Contrato de Rateio
020/2020, L:Otrl. as seh11Lintes cla.c;síficações:

CKIDADE: 02.03.01Secretaria Municipal de 04. l 12.03.2073
. .\.drninistràção

\r(anutenção das Ações

d~ 1

33.71.70.00

00

ºº

44.71.70.00

l3.455,00
100,00

--~~~~~-~~-'-C-\_J1_1s_ó_rc-·i-o._s~~~~~~--'-l~~~~~~~~-r----~-----i

1

TOT AL GERAL

13.555,00

!\rt. 2" S.:.:rvirão de recursos para cobe1tura dos créditos abertos pelo art. 1i;i, a redução na
seguinte dotação orçaJnentália:

~

. . ;.i!;~/2.ti.;;f~'~'f\.~.lil~:!liJ.li .

·fNS1'F1'1;f(!ll.QJW~j"fdli~ •..
óRGÃ\\1/S]]t>Rl!J'Jil<I;~

I UNID~rf1{ .s,;;;c /. e(';~;;.
LNIDADE: 02.06.12 ·
Sct:i-clnrhl tlc Cultura,

d..::

- Promoção
Eventos

e-

Apolo

~:;;

?.3.90.~9.00

00

13.555.00

F..~1~01~~~!_,_~e_r_ _ _ _ ~-~)Eátic~ c:ulturais e d~__I_:az_c~e_r-'--------~--i---~-.....,

\.
.-\rt.3"

TOTAL GERAL

_________________

.-'\ viuên..:ia llcsta lei scni o

cx~rcício

,,

_____

finill11;t:i.ro de 2020,

c::;tab.:lccidc) nt~ <:LrL 167, § 2\ da Constituição Fedcr::d.

13.555,00
-----------~------
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.\rt. -i" - l'icarn aherados e arual.izados os Anexos do Plano Plurianual 2018/2021. da Lei de
l)ir-:ti:i1.t::; Orçarnentârias para cx.e.rcicio de 2020, em decorrência do Crédito Adicional Especial
~1utori1_adu nesla L.ei.
Art. 5" - O Crédito Especial autorizado nesta Lei será Consignado à Estrutura de Custos da
Prefc-irura iVluniclpal de ~1ilagr~s e incorporado ao Quadro de l)etalhan1ento da Despesa.

.'\rt. 6'1 Fil'.:.i o Poder Executivo havendo necessidade, respeitadas as den1ais prescrições
constitut:ionais e nos tennos d11 Lei nº 4.320/64, autorizado a fazer suplementação nas ações
dL\~(:rÍ1Js 110 art. lº, obedecendo aos limites estabelecidos no art 8º da Lei Orçamentária Anual n'\
557. dç 10 de dcze1nbro de 2019 .
.-\rL 7" - Esta Lei entra e1n vigor na data de sua publicação.

Gabincti;: do Prefeit , en1 '22 de Junho de 2020.
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