
• 

re eitura Municipal e 
CNPJ: 45.124.344/0001-40 

DECRETO Nº 066/2017, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017. 

''Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional suplementar na Lei 
Orçamentária do Exercício de 2017, autorizado pela Lei nº 
2543/2017, de 02/08/2017. '' 

, 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO, Prefeita Municipal de Catiguá, Comarca de 
Catanduva - SP, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a autorização contida da 
Lei nº 2543/2017, de 02 de agosto de 2017; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica aberto na Lei Orçamentária do Exercício de 2017 , um crédito adicional 
suplementar no valor de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) , objetivando o reforço 
de d t - t t d L . O t. . d E . . d 2017 . t f .d d o a ;:oes cons an es a e1 rcamen ar1a o xerc1c10 e , na se u1n e con orm1 a e: 

Unidade Classificação Valor 
Or-::amentária 

02.02 04.122 .0003.2006.3.1 .90.94 - Ficha nº 025 R$ 250.000,00 
Total do Crédito .......................................................................... R$ 250.000,00 

Art. 2°- O crédito aberto será atendido com os recursos provenientes de anulações 
parciais e/ou totais de dotações orçamentárias do orçamento de 2017, abaixo discriminadas, na 
me · rt • · sma 1m :)0 anc1a: 

Unidade Classificação Valor 
Orçamentária 

02.02 28.846.0003.2009.3.1.90.01 - Ficha nº 037 R$ 250.000,00 
Total dos Recursos ........... ......... ... .......................................... .. R$ 250.000,00 

Art. 3° - O Crédito aberto será atendido com os recursos de que trata o inciso Ili do § 
1° do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Catiguá , 27 d utubro de 2017 . 

VERA LÚCl>-r":"A DE AZE O VALLEJO 
Prefeita Municipal 

Registrado na Secretaria Adn1inistrativa e1n livro próprio, publicado por afixação em local de refeitura enviado para publicação em 
jornal, na data supra 

, 
CLAUDIO OBERTO F ERICI 

Secretário Administrativo 

Avenida José Zancaner, 312 - CEP. 15870-000 - FONE (17) 3564-9500 - FAX: (1 7) 3564- 1224 
e-mail: prefeitura@catigua.sp.gov. br 

-- --


