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ATO DA MESA N° 005/2001 

(Dispõe sobre abertura de Créd\to 

Suplementar à Dotação Orçamentária da Câmara 

Municipal e da Outras providências). 

A Mesa da Câmara Municipal de Biritiba Miri~ usando das 

'-""' atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

'- """-

RESOLVE, 

Artigo r - - Fica Suplementada em R$ 54.200",00 (Cinqüenta e 

Quatro Mil e Duzentos Reais), a dotação Orçamentária em vigor abaixo discriminada: 

4 . O. O. O. 00 - Despesas de Capital 

4 .I. O. O. 00 - Investimentos 

4 .1.1. O. 00 - Obras e Instalações .. .... .. .. ......... .... .... .. .. ... .... .... .. .. ... .. ... ............... .. . R$ 54 .ZOOf O 

_ ____ ___ TOTAL GERAL ... ..... ... .. ... ... ........ ..... ......... ...... ... ...... R$ 54.200,00 

Artigo r - O vator do crédito de que trata o artigo anterior, será 

coberto com recursos de anulação parcial da seguinte dotação: 

3.0.0.0.00 -Despesas Correntes 

3.1.0.0.00 -Despesas de Custeio 

3.1.1.0.00 -Pessoal 

3.1.1.1.00 -Pessoal Civil ........... ............................... ... .. ........ ................. .......... R$ 47.000,00 

3.1.2.0.00 -Material de Consumo .. ...... ........ ...... .... ... .... ... .... .. .... .... ..... ......... ... . R$ 1.300,00 

3.1.9.2.00 -Despesas de Exercícios Anteriores .. .... ....... .............................. .. .. R$ 1.000,00 



'- . . 
'

'-
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3.2.1.4.00 - Contribuições a Fundo ....... ..... .. .................. ....... ... .. ... .... ............. .. R$ 1.500,00 

3.2.5.1.00 - Inativos ......................... ......... ....... ... .. ... .. .. ......... ................ ....... .. .. R$ 2.400,00 

3.2.5.2.00 - Pensionistas ........ ... ...... .. .. ... .. .... ... ... ... ..... ............ .... ...... .. .. .. ......... . R$ 1.000,00 

_ _ _ _ ____ TOTAL GERAL ... ... .................. ... .... .. ................ ....... R$ 54.ZOO;OO 

Artigo 3° - Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas s disposições em contrario. 

JOSÉ MA 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal, e afixado 

no quadro de editais, na mesma data supra. 

Madalena·~, de Moraes 

Diretora de Secretaria 


