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LEIN° 2.240/2019
DE 20 DE AGOSTO DE 2.019
"DISPOE SOBRE CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 277.200,00 E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS".
EDUARDO
PONQUIO
MARTINEZ,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE TABATINGA,
COMARCA DE IBITINGA, ESTADO DE SAO PAULO, FAZ SABER QUE A CAMARA
MUNICIPAL DECRETA E ELE PROMULGA A SEGUINTE LEI:-

Art. 1° - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a abrir credito adicional especial
no orcamento vigente no valor de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mile duzentos reais),
na seguinte conformidade:
·
02 13 01 Obras e Services Publicos
15.452.0017.2063.0000 Manutencao do Cerniterio e Ve16rio Municipal
4.4.90.51.00 - obras e instalacoes

277.200,00

. Art. 2° - Os creditos a serem abertos na forma dos artigos anteriores, serao cobertos com
recursos resultantes de:
A. Superavit Financeiro do Exercicio Anterior: F.R.: 01 TESOUR0

277.200,00

Art. 3° - Para os efeitos do que dispoe o artigo 165, I, II da Constituicao Federal que
versa sobre as leis financeiras do Municipio, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder
as inclusoes e alteracoes nos respectivos projetos, atividades e nos anexos da Lein° 2.165 de 17
de outubro de 2017, que aprovou o PPA e a Lei n ° 2.214 de 20 de novembro de 2018, que
estabeleceu as Diretrizes Orcamentarias relativamente ao exercicio de 2019.
Art. 4° - Tratando a presente lei de materia financeira e de cunho autorizativo, suas
aplicacoes, bem coma a elaboracao dos novas anexos ficam condicionadas a edicao de decreto
do Executivo, que devera contemplar as devidas modificacoes no PPA e na LDO, bem coma na
peca orcamentaria, nos termos do artigo 42 da lei Federal n°. 4320, de 17 de marco de 1964, de
forma a obedecer as normas de regencia.
Art. 5° - Esta lei entrara em vigor na data da sua publicacao, revogadas as disposicoes em
contrario.
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