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ESTADO DA PARAIBA
pREmrlrR\ MLTNICIpAT DE ÁGUA BR.Alic.,\

CNPI: 09. I-15..168/000r-I2

LEI N'518, DE 20 DE JUNHO DE,2O22

Tipo: Crédito Adicional Especial

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL DO
TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO
VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraiba, no uso
das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e

legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a
seguinte Lei:

Art, 1" - Fica autorizado a abertura de Creditos Adicionais Especiais ate o limite de R$
192.298,08 (Cento e noventa e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oito centavos),
destinados a implantação de nova Fonte de Recursos, sendo: 1704.0000 - Transferência da

União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural, em Programas e Açõesjá constantes no
orçamento vigente.

Art.2" - A abertura dos créditos dentro do limite autorizado pelo artigo anterior, será

rcalizada por decretos emitidos pelo Poder Executivo, com a indicação de elementos de

despesas compatíveis com as necessidades de gastos do Município.

Art. 3' - os gâstos correspondentes a novas fontes de recursos e elementos de despesas

que serão implantados com a utilização da presente lei atraves de atos emanados do Poder
Executivo, após obtenção dos valores arrecadados com o leilão dos volumes excedentes ao
limite a que se refere o § 2o do art. lo da Lei n" 12.276, de 30 de.juúo de 2010, de acordo com
o estabelecido pela Lei Federal n' 13.885, de 17 de outubro de 2019, ocorrido em dezembro de
2021

Art. 4" - Constituem fontes de recursos para atender a execução do presente cÍédito, os
recursos provenientes de excesso de arrecadação, de conformidade com o Art. 43, Parágrafo l',
Inciso Il daLer 4.320164.
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Art. 5" - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada
em ate 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor do credito especial.

ArL 6' - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições

em contúrio.

Água Branca./PB,20 dejunho de 2022

E TON FIRMINO BATIST
- Prefeito Constitucional -
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Jornal Oficial
Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N." 27U2OO6 de l0 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

AGUA BRANCA _ PB, SEGUNDA.FEIRÀ 20 DE JUNHO DE 2022
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LEI N.517, OE 20 0E JUNHO OE 2022

o PREFEIÍo Do MUNICIPIo DE ÁGUA BRANCA. do Êstedo dê Pârâíbã, no
uso de3 alribuaçõês que hê são fâorltâdãs pêb Aíigo 31, lnciso lV dâ Lei
Oígâôacá Municipal e bgislaçáo pertinênte, íaz sabêr que a Cámaía Municipâl
ÂPROVOU 6 olê SANCIONA a seguinte Lei:

ALTERÁ O ARÍIGO 5' DA LEI Í{UT{IOPAL N'
3í7/20í0 E oA otrrRAs pRovtoÊt{c1As.

ArL 4'- Constituem ímtâs dê rêculsos pâre âtendêr â exêdrÉo do píesêntê
cíédito, os rêcursos provenbnles d€ excêsso de aÍrêcadaç.áo. dê conídmidedê
com o An. 43, ParáqÍafo 1", lnciso ll da Lêi 4.320/64.

Art. 5! - Fi.a o óêfe do Poder Exêdrtivo âutoÍizâdo e suplêmentar a aÉo oÍâ
criadâ em elé 25rlo (vintê e cinco porcênlo)do valo. do crédito especial.

Aí. í'. Fica modíllcâdo o aít. 50 dâ Lêi nô 317/2010, eltêrândo á coÍrposição
dos mombÍos do Consâho Municipâl dos Dir6ilos dâ P6ssoa eoín DeÍiciência
. COMDE.

Art. 6' - Eslâ L6i BntÍá êm vigor na data da sua pubfcâção, r.vogados as
disposiçóÀs êm contrário.

Águe Brâncá/PB, 20 d€ juíthó dê m22
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? . O eÍl. 5'da Lei n'317/10 pe3sa a Lr s.guinto redâÉo: AÍt. 5'- O

Consêho a quê sê rêÍêíô o l. lo á compcto pêlos Booúirtês ÍêprêsêÍúânlÉ,
üttrârDs o Buplontas:

| - Dc órg{los govêrmmel|teis:
a) 1 (um) rêpr.sêntantê da SêcÍêtaíia Municipálda Saúdê;
b) 1 (um) râpíEsêntântê da S€cÍêlâriâ Municipâl ds Âssistênciá Socàl;
c) 'l {um) rôpÍosonhntê da S6crotaíie Municipsldê Educâção;

ll - Oos rcpr*ênlántês dâ Sôci€dãdê Civil:
e) 01 (um) Íêprêsêntantê dê pêBsoe6 com dêíciência, dêvidãmênte
inscrito no Cadâsto Municipál dê Dêficiêntês ê êlêitc êm íóíum pÍópío;
b) 01 lurn) r6prêsânianlê do Cr€do Rslgioso com polfrrcas 6xplcitâs 6
reguhrls dê atandimênto e plomoÉo da p6ssoâ com doÍciâncie-
c) 01 (um) Eprês€Írtanb dos Sindicátos dos Trabãlhâdo.ês Ruíâis-

§ t' Os Con6êheiros tilub.e§ ê $pl€ntes, repíesêntânlês dos Ôrgáos público§
munkjpáÉ, sêrão dá livre escdhâ e nomeação do CheÍê do Poder Erccutivo_
§ 2" Os ConsêihâaíG ütuhres e suplêntês reprês€ntantes dã sociêdadê civil
organEâda sêrão escolhirros em íôrum pópio ê nom6edos pelô Chêlê do
PodêÍ Exêdiivo.
§ 3ô Os íóruns pâra a êscdha dos Íêpresêntântês náo govêmamêntajs sêrão
regulemêÍrlados no Regimento lntê.no.
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EVERTON FIRMINO BATISTA - PREFEITO

PREFEITT RA Mt NIctpeL or Ácua BRÂNCA - pB

,4dúinislração:

Eveíon FiÍmino Batistar lÍeJctto Colstituçiond
José Beroaldo Gomcs de Andrade - Vice-Prcfeito

JOR§AL OFICIAL
Responsál.el

Assessoria de lmpreosa

An. 3' - As alsrâÉes êstabelecjdâs por estâ lêi s6rão introdLrzidas nâ L6r
Munrcipâl n'317/2010.

{ 1

An. ,l' - Eslâ Lêi ênlrâ em vigor nâ dâlá de suâ publicação, Íevogada as
disposhõês êm côntrário.

Água BrsncâlPB, 20 dejunho dê 2022

AaL 3' - os gEst6 conaspondontês â noves íontês dê Íêcursos â êlêmànto6 dê
dêsp€3âs quê sêrão amplântâdos com â ulilizaçào da pÍês€nte lôi alravós d6
â16 omanâdos do Podsr Ex8crlivo, âÉs ôl€nção dos vâbíê5 ar€cádadG
com o l6ilão dos vobmê6 êrcêdênlês âo lÍÍútê â quê se rêÍêrê o § 2'do eÍt. 1'
da Lã nô '12.276, dê 30 dê junho dê 2010, dê acúdo com o eslabelcodo pda
Lêi FêdêÍal n' í3.885. dê 17 de oulubro dê 2019, ocorÍiro êm dezêrnb.o de
2021.

EVERTON FIRUINO BÀÍISTA- PREFEITO

LEI N'Sí8, OE z} DE JUNHO DE 2M2

Tipo: Crádito Adicional Espêcial

DtsPôE soBRE atÍÍoRtzaÇÁo PARA
aBÊRTURA oE cRÉoÍro aDtclot{AL Do Ítpo
EsPEchr ao oRÇaflÉmo UGENTE E DÁ
ourRÁs PRovDÊNctas.

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE AGUA BRANCÂ, dO ES6dÔ dê PârAIbA, NO

uso dôs âtÍibuiçóes quê hê são íaorltadâs peb Ánigo 31, lnclso lV da L6i
Oíoánicá Munrcipâl 6 bgislâção pêítinonto, Íãz sâboÍ quâ a CárÍÉra MuniciÍÉl
APROVOU ô 6:ê SÂNCIONA a sêgüint8 Lêi:

Art. í'- Ficâ âutorizado á âbêítrrâ d6 CÉditos Adicionais Esp€ciais até o limÍt6
dê R$ 192-298,08 {C€nto ê novêíta ê dois mil, duzânlos o novenla € oito r6âis
ê oilo c6ntâvoâ), dêslinados a imdanl,aÇáo ds nova Fonl€ dê RêcrJÍsos, 66ndo:
1704.0000 - TrânsÍârência da União Reícr€nto a Royaltiês do PBtólêo 6 Gás
Netuíã|, êm Programas e Açóes já constantês no orÇamenlo vigênte.

An. ?. A aberlurà do6 céditos dêntÍo do limitê autoÍizâdo p€lo artigo anterior,
sêrá íêâla2ede pordêúslos emiüdos p€lo PodorExêcutivo, com e indicâção de
êlcír;nlo6 de dêspêsas conpatívêiB com a6 nêcâssidãdês dê gastos do
MunicíÉiô.


