
~/ PREFEJTURA MUNICIPAL DE PIRITIBA 
Alameda Sampaio,06, Centro 

7 4-3628-2153 / 2111 

--·-·-·-·--------------------- 

LEI Nº 766/08 
OE 29 DE SETEMBRO DE 2008 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal, proceder, ao Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social do Município, abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 117 .083,97 (cento e 
dezessete mil, oitenta e três reais e noventa e sete centavos) 
na forma que indica e dá outras providências". 

O PREFEITO M!Jl\i!CIPAL DE PIRITIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, Prefeito Municipal. 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o cnete do Poder Executivo autorizado a abr\r Crédito Adicional Especial, 
ao Orçamento Fiscal e ca Seguridade Social do Município, valor global de R$ 117 .083,97 
(cento e dezessete mil, oitenta e três reais e noventa e sete centavos) que será consignado 
à estrutura de custos da 03.05.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Unidade 
03.05.51 - FUNDO IVlUNíClP.1\L DE SAÚDE, conforme detalhamento abaixo: 

"~=~~~J>.· ·.:.)>::: .• · ... '.:~ç~t,<t"'·' 
. INSmUl!IONAL,_4 ''Jl~-Oi 
O~G~~::ff?lt{ARJ_~ ':; ·::-\~~{··, -ir.:;z,r;ti:Kr~V~tt\B\> 

ÓRGAO: 03.05 50 - ··-pÕ.302.018.1089 - CONSTRUÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL. ,UlVl.I\ UNIDADE DE SAÚDE 
DE SAÚDE jtModalidade 2 I Fortalecimento da 
\JNlDADE: 03. 05. 51 - (,e$tão Descentralizada da Saúde 1 449051 
FUNDO MUNICIF'AL DE ! 
SAÚDE I 
~ . :}'.;"': /·:',-:·\ ... ,::, ·.· ,_, J_ . ·., .. ·. ·'· .: ... · .. J·'.:"· ... '.• .:;.•.,,,., :., .. , •• , •. ·., .• 

.. w· 

000 11.708,40 

11.708,40 

105.375,57 

Art. 2º Os recursos disponíveis decorrentes para atender a abertura do presente 
Crédito Adicional Especial. correrão à conta: 

a) do excesso de arrecadação, com respaldo nas disposições contidas no Art.43, §1°, 
inciso 11, da Lei 4.320/1964, no valor global de 105.375,57 (cento e cinco mil, trezentos 
e setenta e cinco .eats e cinqüenta e sete centavos), conforme evidenctaoo no Quadro 
Demonstrativo de Excesso de Arrecadação, Anexo 1, e Convênio 070/08 ambos anexos 
à esta Lei; 

b) da anulação parcial de dotações na forma definida na da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias ~:oos. em conformidade com o estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso Ili 
da Lei 4.320/64, (~ com base no Art. 167, da Constituição Federal, no valor de R$ 
·11. 708,40 (onze mil, setecentos e oito reais e quarenta centavos), conforme 
detalhamento a SE:guir evidenciado: 
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De todos 

l 
1 

>': L___ . /''.~;:; ,~2~~~,~,,~1B>1:~~;t9~;rE,;·;::9,~~I 11.1oa,4ol - 

INSTITUCIONAL --., 
ORGAOISEC~E.TARIAJ 

ORGAO:~~~~t.~;~ t 10.1.22.Cl32.2Ó24 .. ·. ,,,.r. ,,.~ :·:·~ :·:::·· .... 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 
UNIDADE: 03.05.51 - 
FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

Art. 3° - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plurianual 2006/2009, das 
Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2008, aprovados pelas Leis nº 707/2005 e 
741/2007, respectivamente, em decorrência do Crédito Adicional Especial autorizado nesta 
Lei. 

Art. 4° - O Crédito Adicional Especial autorizado nesta Lei, será Consignado à 
Estrutura de Custos da Secretaria: 03.05.50 - Secretaria Municipal de Saúde, respectiva 
Unidade Orçamentária e incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa da referida 
Unidade. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor a partir da presente data, revogando-se as disposições em 
contrário. 

de setembro de 2008 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, ESTADO DA BAHIA, em 29 

l/~l) d7 e,'--4'~1/I /(,", 2~ JtR É GASPA MENEZES 
7 

, , .Prefeito - , - · -~. 
}_ •• • •• • :.)· ; . i 

-, ,&_,:.V,,J /~ / 
<, (/t~,- <. 
êRlê-K .NILSON SOUZÃS'ODRE-·-· 

S.:cretário de Planejamento, Gestão e Finanças 
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/Ji.l\JEXO 1- PROJETO DE LEI Nº 09/2008 

QUADRO DEMONSTRATIVO OE EXCESSO OE ARRECADAÇÃO 

r-~;1}~:.-~ ;-t:.;-J~fp~~~;i;~ci-z-: <'. 

i
. · ·. i· ,·.,j.',·,·: >;QS,CAMENTO 2008 · -- --····--..-·-- 
neiro 0,00 ----- ------··--···---·- 
vereiro . ..... 0,00 

~ç_o ----·-· 0,00 
\Abril 0,00 

[:~~º - ~----·---····- ---- ~:~~ 
h_lulho___ _ 0,00 10.537,56 
IAg_os·~~- ·----······ o.ao 

º·ºº 1 ----------· 

tutubro --------··-······----- 0,00 
1~ovembro o.ao 
Dezembro __ 0,00 94.838,01 
Sub-total _ ---·-···----···-··-···· 0,00 

[t_om-=r :=:_____ o,ool 105.375,571 105.375,5~ 
Fonte: Convênio nº 0701013, GOVERNO DA BAHIA I SESAB Plano de Trabalho. Cronograma 
de Execução e Cronograma de Desembolso.(Cópia em anexo) 

GABll\lETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, ESTADO DA BAHIA, 29 de 
setembro de 2008. 

j /' ·? d 

~~

/ (~)é ~-71~,t. t-C.,.-..R..A::. --·v_z:....,;.-/ 
/ ,.,, ,/ "( ./ 1P E GAS~. MENEZES · 

// J .:» -· ••• Prefeito , 
// ', 

! -~ ~ (; '":.?);)~ ~ ) -r-;:-:... ~- ..... - ... 

éntCifN.ÍLSON SOUZA SODl~E . - 
secretárto de Planejamento, Gestão e Finanças 
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