
— ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
GABINETE DO PRUTITO

AUTORIZA & ABERTURA QE CREDITO ADICIONAL
ESPECIAL AOS OR Ç MANTOS QUE MENCIONA. 00
VIGENTE EXERCÍCIO. E DA OUTRAS PROVIER
CIAS

IXI MUNICIPAL N° 083/98. DE 03 DE ABRIL DE 1.998.

Joao Clôvls CrtveO, Prefeito Municipal de Taquarussu. Estado de Mato Grosso do
Sul. no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei. faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e Ele Sanciona e Promulga a seguinte Lei:

ART. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de crédito
adicional especial aos orçamentos abaixo indicados, do vigente exercido, no vaior total de RS
28.000.00 (vinte mil reais), com a seguinte distribuição:

I - No Orçamento do Fundo Municipal de EducacAo. o valor de RS 3.000.00 (três
mil reais), sendo:

a - RJl.000.no (um mil reais), decorrência da inclusfio do elemento de despesa
3.2.5.3. Salário Famí lia, na atividade 0501.08421882004. manutenção e encargos e desenvolvimento
do Ensino fundamental e valorização do Magistério:

b - RS 2.000.00 (dois mil reais) , decorrência da criação de nova atividade,
observada a classificação funcionai-programatica constante do anexo I desta Lei.

O - No fundo Municipal de .Assistência Social o valor de RS 25.000.00 (vinte e cinco
mil reais), decorrréncia da criacão de nova atividade, observada a ciassficacâo funcionai-
programatica constante do anexo n. que e parte integrante desta Lei:

ART. 2o - Para cobertura do credito adicional especial de que trata o artigo
precedente, serão utilizados os recursos mencionados nos incisos I a CQ do parágrafo 1° do artigo
43. da Ld Federal 4.320, de 1? de Março de 1.964. e será aberto por Decreto Executivo, com fUlcro
no artigo 42. do mnmo diploma legal.

ART. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as
dlsposicOes em contrario.
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