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ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI

cAsA JOSÉ ACELTNO DE QUETROZ

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI faz saber que a
Casa Legislativa aprovou, e, eu, em razâo da sanção tácita, nos termos dos §
§'lo e 70, ambos do arl.43 da Lei Orgânica Municipal, bem como do §3o art.

183 c/c art. 186 do regimento intemo, PROMULGO a seguinte Lei:
E

LEI N" 264/2013

Autoriza a abeÉura de crédito especial
para o fim que especifica e dá outras
providências.

Art. 1o - FÍca o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de
RS 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), destinados a ocorrer com as despesas
de Construção de Uma Academia de Saúde, com Recursos do Ministério da
Saúde e Próprios a titulo de contra partida.

Art. 2o - As despesas de que trata o artigo anterior, :serão contabilizadas
obedecendo à seguinte classificação programática:

O2O7O _ SECRETARIA DE SAÚDE

í 0 - Saúde

1 105 - ConSeao de Uma Academia de Saúde

449051.00 - Obras e lnstalações - Fonte 014

449051.00 - Obras e lnstalações - Fonte 001

R$ 82.000,00

Rs 3.000.00

R$ 8s.000,00Total
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Art. 30 - Para abertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica igualmente
autorizado o Poder Executivo anular parcial ou total dotação do orçamento
vigente, bem como utilizar as demais fontes de que trata a Lei 4.320 de
17.03.64.

Paço da Câmara Municipal de Parari, Estado da Paraíba, 07 de março de
2014.

DIOG ENES CORREIA SILVA
.VEREADOR PRESIDENTE.
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Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor a partir desta data, retroagindo os seus
efeitos jurídicos a 01 de setembro de 2013.

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário.
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