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Lei Municipal n° 447, de 13 de Julho de 2009.
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"Autoriza  a  abertura  de  Cr6ditos
Sup]em entares        ao        ongam ento
vigente, na folma que indica e adota
outras providencias."

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACuipE, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuig6es legais,

Fapo saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1°. -Modifica o artigo oitavo da Lei Municipal 431/2008, de 23 de dezembro
de 2008,  ficando o Poder Executivo autorizado a abrir Cieditos  Suplementares ate o
valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do Oxpamento Fiscal e da Seguridade
Social, com a finalidade de incolporar valores que excederam ou excedam as fixap6es
constantes  da  Lei  Oxpamentala  vigente,  a  conta  dos  recursos  previstos  na  Lei  n°
4.320/64, art. 1°, incisos I,11 e Ill seguintes:

I - Superivit fmanceiro em relapao ao exereicio anterior;

11 - Excesso de arrecadapfro;

Ill - Anulapao parcial ou total de elementos de despesas das dotap5es oxpanentatas;

Artigo  20.  -  Pemanecem  em  vigor  as  disposig6es  do  artigo  9°  e  seguintes  da  Lei
Municipal n° 431 /2008.

Artigo 3°. - As classificap6es funcionais programaticas e os valores dos elementos de
despesas a serem suplementados serio especificos por atos do Poder Executivo.

Artigo 4°. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicapao, ficando revogadas as
disposie6es em contrato.

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceigao do Jacutpe, em 13 de julho de
2009.
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"Autoriza   a  abertura  de  Creditos
Suplementa res         ao        onga mento
vigente, na forma que indica e adota
outras provid6ncias."

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACuipE, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuig6es legais,

Fapo saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1°. -Modifica o artigo oitavo da Lei Municipal 431/2008, de 23 de dezembro
de 2008,  ficando  o  Poder Executivo autorizado a abrir Cieditos  Suplementares ate o
valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do Oxpamento Fiscal e da Seguridade
Social, com a finalidade de incorporar valores que excederam ou excedam as fixap6es
constantes  da  Lei  Onganentaria  vigente,  a  conta  dos  recursos  previstos  na  Lei  n°
4.320/64, art.  1°, incisos I,11 e Ill seguintes:

I - Supefavit financeiro em relapao ao exercicio anterior;

11 - Excesso de arrecadapao;

Ill - Anulagao parcial ou total de elementos de despesas das dotap6es oxpamentalas;

Artigo  2°.  --  Permanecem  em  vigor  as  disposig6es  do  artigo  9°  e  seguintes  da  Lei
Municipal n° 431/2008.

Artigo 3°. - As classificap6es funcionais programaticas e os valores dos elementos de
despesas a serem suplementados serao especificos por atos do Poder Executivo.

Artigo 4°. - Esta Lei entra em vigor na data da sun publicapao, ficando revogadas as
disposig5es em contralo.
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Gabinete da Prefeita Municipal de Conceigao do Jacuipe, em 13 de julho de
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