
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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LEI N° 391-2022 
15 DE JUNHO DE 2022 

 
 

“Altera Artigo 1º da Lei nº 389-2022 a qual versa sobre 
Abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 
2.113.054,71 (Dois milhões, cento e treze mil, cinquenta e 
quatro reais e setenta e um centavos), para inclusão de 
dotações no orçamento de 2022 e dá outras providências), 
para inclusão de dotações no orçamento de 2022 e dá 
outras providências”. 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 
e do quanto lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte LEI: 
 
 
Art. 1º. Fica alterado o Artigo 1º da Lei nº 389-2022 a qual versa sobre Abertura de Crédito Adicional Especial 
até o valor de R$ 2.113.054,71 (Dois milhões, cento e treze mil, cinquenta e quatro reais e setenta e um 
centavos), para inclusão de dotações no orçamento de 2022 e dá outras providências), para inclusão de 
dotações no orçamento de 2022 e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
.....................1º - Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 
2.113.054,71 (Dois milhões, cento e treze mil, cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), para inclusão 
de projetos vinculados à fonte de recurso 24 – Transferências de convênios –Outros, no orçamento anual de 
2022 na classificação a seguir: 
 
UNIDADE: 2.050- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; 
PROJETO: 1089 – CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA DO MILHO; 
FONTE: 24 –TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS- OUTRAS  
ELEMENTOS: 
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES                     R$ 2.113.054,71                               
TOTAL DO PROJETO                                                              R$ 2.113.054,71 
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete da Prefeita, 15 de Junho de 2022. 

 
___________________________ 
FERNANDA SILVA SÁ TELES 

Prefeita Municipal 
Wanderley – Bahia 
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