
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Fone/fax: (77) 3618-1127 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 0286, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 “Ratifica os Decretos Municipais que Dispõe 
sobre a abertura de Credito Adicional 
Suplementar e convalida seus efeitos.” 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições previstas no 

inciso III do Art. 145 da Lei Orgânica Municipal,  

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Cristópolis aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica ratificado, autorizado e convalidado os decretos sobre a abertura de Credito Adicional Suplementar e 

convalida seus efeitos, abaixo: 

 

Decreto nº 013 de 01 de março de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 119.000,00 (cento e 

dezenove mil reais) que especifica e dá outras 

providencias.  

Decreto nº 015 de 01 de abril de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 511.572,50 (quinhentos e 

onze mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta 

centavos) que especifica e dá outras providencias. 

Decreto nº 016 de 01 de maio de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 395.142,50 (trezentos e 

noventa e cinco mil, cento e quarenta dois reais e 

cinquenta centavos) que especifica e dá outras 

providencias. 

Decreto nº 020 de 01 de junho de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 859.500,00 (oitocentos e 

cinquenta e nove mil e quinhentos reais) que 

especifica e dá outras providencias. 
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Decreto nº 026, de 03 de julho de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 808.300,00 (oitocentos e 

oito mil e trezentos reais) que especifica e dá outras 

providencias. 

Decreto nº 029, de 01 de agosto de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 1.525.000,00 (um milhão, 

quinhentos e vinte cinco mil reais) que especifica e dá 

outras providencias. 

Decreto nº 032, de 02 de setembro de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 1.228.738,45 (um milhão, 

duzentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e oito 

reais e quarenta e cinco centavos) que especifica e dá 

outras providencias. 

Decreto nº 040, de 01 de outubro de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 1.353.000,00 (um milhão, 

trezentos e cinquenta e três mil reais) que especifica e 

dá outras providencias. 

Decreto nº 043, de 01 de novembro de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 1.397.175,00 (um milhão, 

trezentos e noventa e sete mil cento e setenta e cinco 

reais) que especifica e dá outras providencias. 

Decreto nº 046, de 01 de dezembro de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 1.095.734,63 (um milhão e 

noventa e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais 

e sessenta e três centavos) que especifica e dá outras 

providencias. 

 

Art. 2º Constitui fonte de recurso para abertura dos créditos suplementares discriminados nos decretos, os 

relacionados no § 1º inciso III do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. 

Art. 3º Fica também autorizado o Poder Executivo, a suplementar os valores que forem necessários para o 

fechamento do exercício financeiro de 2018, na forma descritas do § 1º, inciso III do artigo 43, da Lei Federal nº 

4.320/64. 
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Art. 4º Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação, e seus efeitos convalidarão e ratificarão todos os atos 

praticados com base nos decretos relacionados no artigo 1º desta Lei, editados para abertura de créditos 

suplementares. 

 

Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2018. 

 
 
 

GILSON NASCIMENTO DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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SANÇÃO À LEI ORDINÁRIA Nº 0286, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições previstas no 

inciso III do Art. 145 da Lei Orgânica Municipal, SANCIONA integralmente a Lei nº 0286, de 21 de dezembro 

de 2018, que “Ratifica os Decretos Municipais que Dispõe sobre a abertura de Credito Adicional Suplementar 

e convalida seus efeitos”, nos termos do recebimento do Ofício em 21/12/2018, enviado da Câmara Municipal de 

Cristópolis. 

 

Gabinete do Prefeito, Cristópolis, em 21 de dezembro de 2018. 

 
 

 
GILSON NASCIMENTO DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 
 
 


