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"jrefeitura Municipal de Santa CruzCabrálic:

Secretaria Municipal de Governo

Confere com orlalnal
LEI N° 0351/2005

"Autoriza o Poder Executivo a
abertura de crédito especial ao
Orçamento do Município, na forma
que indica, e dá outras
provídênclas" .

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHtA,

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a
seguinte Lei,

ATi. 'lQ - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir
Crédito Especial no valor global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a
ser consignado à Unidade 03.08.08 - Secretaria Municipal de lnfra
Estruturar conforme detalhamento abaixo:

CLASSiFICAÇAo

LJNs._TITUC\ONAl I PROGRAMÁ. T iCA I EC_O_N_O_M_IC_" A_-+I__ V_A_L_O_R..........,----cJ
103.08.08 _ Sec.:15.451 003.1089 -i33.9036-0utros! SOOOO.OOi
j Mun. de lnfra-] ConsJRec Estradas iServiços de! I
! Estrutura e! vícmais . I Terceiros
!Serviços Públicos ! {pessoa Fislca I

, !3,3.9039-0utros:
IServiços de t
\Terceiros '
JPessoa Jurídica !
\4.4.90.51 - Obras i

.) ~_lfis.ta!aç;~~.~...

150000,00 !
!

,
~ ~ t (.';

íOO 000.00:

__ ._ .. _ _ __ _ _. __ ·__._····· ___.__.·r

TOTAL

,Art 2° - Os recursos. disponíveis para atender à despesa do
presente crédito são decorrentes' da anulação parcial de [lotações na
forma definida no art 28 e 35 da 'lei de Diretrizes Orçamentárias nO :338

Oí .2004. e no art. r I, c) da L.ei0342/2004 B em contorrrudade com
o estabelecido no art 43, inciso 1°, inciso III da Lei 4 320í64, no valor de
RS 300 000.00 (trezentos mil reais), conforme especificado a seguir:
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Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Secretaria Municipal de Governo

Confere com originai

CLASS!F!CAÇfi'o

INSTiTUCiONAL PROGRMATiCA t ECONÔMIC,l\ Vl\LOR'- .__ _ •....L.__ _ __:_:_=--_. ~
.03.08.08 - Sec. 15.452.003.2040 -: 3.3.90.39 - Outros' 300.000.00 :
! I t . f!Mun. de lnfra- Desenvolvimento 1Serviços de:
. Estrutura e dos Serviços de :Terceiros P. \I Públicos Limpeza Pública fJurídíCa ;
.TOTAL .' 300.000,00 :

Art. 3° - Ficam alterados e atuaHzados os Anexos do Plano
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Plunanual, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício tmanceíro de
2005, aprovados pelas Leis n° 218/001 e 338/2004, respectivamente, em
decorrência do Crédito Especial autorizado nesta lei.

Art. 4° - O Crédito Especial autorizado nesta
consignado à estrutura de custos da Secretaria Municipal
Estrutura, unidade 0308.08, incorporado ao Quadro de Detalharnento
Despesa da referida unidade.

Art 5° - Esta LeI entra em vigor na data de sua publicação.

G·abinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz Cabrátía, 06
de maio de 2005.

José U ldlno Alves Pinto
p~ ;féito Municipal
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