
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI Nº 4.890, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais 

especiais que especifica. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais;. 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 18 

de dezembro de 2017, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento da 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal do exercício de 2017, dois créditos adicionais 

especiais no valor de R$713.900,00 (setecentos e treze mil e novecentos reais), 

destinados a execução de convênios celebrados com o Fundo Nacional de Saúde, com 

as classificações orçamentárias detalhadas nos artigos desta Lei. 

Art. 2º. Um crédito adicional especial no valor de R$394.900,00 

( trezentos e noventa e quatro mil e novecentos reais), destinado a reforma do 

Laboratório Microrregional "Dr. Alfredo P. Calarota", Convênio nº 1037.156-90, com 

recursos do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta 

mil reais) e recursos do Tesouro Municipal no valor de R$144.900,00 (cento e quarenta 

e quatro mil e novecentos reais), com a seguinte classificação orçamentária: 

02.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde. 

02.07.03 - Departamento de Assistência em Saúde. 

1O.301.0011.1. 094 - Reforma de Laboratório Microrregional Dr. Alfredo P. Calarota 

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações- 0l.321.00 ....................................... R$ 144.900,00 

4.4.90.51.00- Obras e Instalações- 05.321.00 ....................................... R$ 250.000,00 
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Valor do crédito ........................................................................................ R$ 394.900,00 

Art. 3°. Um crédito adicional especial no valor de R$319.000,00 

(trezentos e dezenove mil reais), destinado a reforma da Unidade de Atenção 

Especializada - CIAF Centro "Dr. Renato Bruno", Convênio número 1037.157-14, com 

recursos do referido Fundo Nacional de Saúde no valor de R$250.000,00 (duzentos e 

cinqüenta mil reais) e recursos do Tesouro Municipal no valor de R$69.000,00 (sessenta 

e nove mil reais), com a seguinte classificação orçamentária: 

02.00.00 - Prefeitura Municipal de Jaboticabal. 

02.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde. 

02.07.03 - Departamento de Assistência em Saúde. 

10.301.0011.1.095- Reforma de Unidade de Atenção Especializada Dr. Renato Bruno 

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações- 0l.361.00 ......................................... R$ 69.000,00 

4.4.90.51.00- Obras e Instalações- 05.361.00 ....................................... R$ 250.000,00 

Valor do crédito ........................................................................................ R$ 319.000,00 

Art. 4°. As transferências de recursos financeiros pelo Fundo Nacional de 

Saúde constituem requisitos essenciais para a abertura dos créditos que dispõem os 

artigos 2º e 3° desta lei. 

Art. 5º. O valor da contrapartida de R$213.900,00 (duzentos e treze mil 

e novecentos reais), necessário para abertura do crédito adicional especial de que trata 

os artigos 2º e 3º serão cobertos com anulações parciais de dotações do orçamento 

vigente, especificadas em Decreto do Poder Executivo. 

Art. 6°. Os créditos abertos por esta lei poderão ter seus valores ajustados 

aos cronogramas de execução dos convênios, desde que os objetos celebrados não sejam 

modificados. 
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Art. 7°. O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajustes 

necessários que decorrem desta Lei, no Plano Plurianual do Município de Jaboticabal 

para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 4.444, de 16 de agosto de 2013 e, 

nas Diretrizes Orçamentárias para 2017, aprovadas pela Lei nº 4.799, de 06 de outubro 

de 2016. 

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 20 de dezembro de 2017. 

ANGELA MARIA DE FREI 
/ 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 20 de 

dezembro de 2017. 

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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