
ESTADO DE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

LEI 	

GABINETE DO PREFEITO 

N°  1725/2022  

"Dispõe  sobre abertura de Crédito Especial 
por superávit financeiro ao orçamento 

vigente e dá outras providências 

O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas por Lei; 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, aprovou e 

Eu sanciono a seguinte: 

LEI 

Art. 1° 
 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Buritis/RO, autorizado a 

Abrir Crédito Especial por superávit financeiro ao orçamento vigente no valor de R$ 488,06 
(quatrocentos e oitenta e oito reais e seis centavos), a fim de proceder com devolução de 

saldo de repasse feito por meio do Te o de 	vênio n° 047120201P3/DER-R0, 

provenientes de saldos de repasse e rendim tos bancários, p posterior prestação de contas. 

Art. 20  O presente crédito será e erto na forma do §1°, Id artigo 43 da lei 4.320/64, 

sendo: 

14$ 488,06 (quatroce os e oitenta e oito reais e seis c tavos) oriundos de 
superávit financeiro a orado ao final do exercício; 

Parágrafo único O detal 	ento dos créditos previstos neste art o conterá como 

fonte de recurso, conforme dispost no anexo Único. 

Art. 3° Fica incluída n Unidade Gestora do Município de B itis/RO, na Lei 
Municipal do PPA, LDO e LOA, s alterações acima para o exercício de 2 2. 

Art. 40 Fica o executi o autorizado a suplementar os cré i  os orçamentários se 

necessário for para a finalização a prestação de contas do convêni 

Art. 5° Esta Lei entra e vigor na data de siçíá publi 	o. 
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ANEXO ÚNICO 
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS 

02—PODER EXECUTIVO 
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
26.7821008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DEI 	-ESTRUTURA 
26.782.1008.1238.0000 - AQUISIÇÃO DEi 	ERJAL 	BLOCOS E MEIO-FIO DE 
SARJETA CV 047/20201PJ,DER-RO 

Saldo do órgão concedente: 	/ 	 \ 
Categoria de Despesa Valores 
FICHA 759 — 3.3.30.93.00 - Indeniz 	ões e Restituições R$ 467,32 
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