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LEIN!l 1719/2021.

"DISPÕE SOBREINCLUSÃO,ALTERAÇÃO,AMPLIAÇÃO DE VALORESDE PROGRAMA,
OBJETIVOSE JUSTIFICATIVAS,INCLUSÃODEAÇÕES,INDICADORES,METASFISCAISE
PROJETONO PLANOPLURIANUAL2018/2021, NA LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS
E NA LEI ORÇAMENTÁRIAPARA O EXERdclO FINANCEIRODE 2021 E AUTORIZA A
ABERTURADECRtDITOADICIONALESPECIALEDÁOUTRASPROVID~NCIAS".

ABIGAILCATEUDIAS,Prefeita do Município de Alvinlândia, ComarcadeGarça, Estadode
SãoPaulo, no uso de suasatribuições legaisque lhe são conferidas por lei:

FAZSABERque a CâmaraMunicipal de Alvinlândia, aprova e ela sanciona e promulga a
seguinte lei:

Artigo 12 - Ficao Poder ExecutivoMunicipal autorizado a:

I - Alterar e ampliar valores de programa, objetivos e justificativa, inclusão de ações, indicadores,
metas físicas e projetos no Plano Plurianual para o período de 2018/2021 e também, entre as
prioridades e metas estabelecidas na lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2.021, tendo preferências na alocaçãode recursos na lei Orçamentária de 2.021 e na sua execução;

11-Abrir crédito adicional especial para fazer face às despesascom a execuçãoda presente Lei.

Entidade Poder Unidade Unidade categoria
Orçamentária Executora Econômica

Prefeitura Executivo 02-04 02-04-03
Municipal de Secretaria Departamento 3.3.90.30.00- R$37,36
Alvinlândia Municipal da de Tesouraria

Fazenda eTributos
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Obletlvo Justificativa Público Alvo
Fonte de

Programa Recurso
Atender a 91- Tesouro
população e Populaçãodo Exercício

Departamento de melhorar o Município de
Anterior

Tesouraria eTributos atendimento do0056
Departamento

Alvinlândia. 00 - Recursos
de Tributação. Ordinários

,. ",'~", < ", '"

" \,J'nidade t

IndicadoreS 'Ação
Fun~o . de , Valor R$

Código de
Subfunção .... Aplicação

I·" . , , Me:dida
Atendimento , Atendimento Atendimento

100% " ·100% 100% 100% R$37,36 110.000,
qualificado qualificado qualificado

/ " ,',

Artig~ 22'-As despesasnecessárlascom a execuçãoda presente lei; bem como aabertura
, ... '. . . fi .'

do crédito especial serão custeadas através de superá.vit financeiro verificado no 'encerramento do> . '. ",

exercício de 2020 pelo repasse de recursos financeiros efetuados pelo Tesouro, podendo ser
suplementado senecessário.

• i'i".

Parágrafo Único: Ficacondicionada estritàmente a utilização de.crédrto paraManutenção
do Departamento de Tesouraria eTributos com m~te'rial de consumo (custeio). ' '

Artigo 32 - O Demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo
16 da lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de tooo, está demonstrado no anexo I que fica

, .,' "
fazendo parte integrante da presente leL

Valor da despesano 12 exercício de (2.021) ..........•.... : : ~ R$37,36
Impacto % sobre o orçamento do 1º exercício (2;021) 100%
Impacto % sobre o caixa do 1º exercício (2.021) 100010

Artigo 42 - Prevalecerãoos valores correntes consignados nos anexosa esta lei, no caso
de divergências, de quaisquer espécies,entre estese os valores dos programas e dasaçõesconstantes
da lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.021, assim como o Plano Plurianual para o
exercício de 2.021.
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Artigo 52 - EstaLei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadasas disposições
em contrário.

P.M. "JOÃO MANZANO", 18 FEVEREIRO DE 2021.

AbigaiVeateli Dias
Prefeita Municipal

PubLicado e Afixado nesta Secretaria, no Lugar de costume e na data supra.
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