
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI Nº 4.891, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

Dispõe sobre a abertura de um crédito 

adicional especial 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 º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento da 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, do exercício de 2017, um crédito adicional especial 

no valor de R$353.723,47 (trezentos e cinqüenta e três mil, setecentos e vinte e três 

reais e quarenta e sete centavos), destinado a execução de obras de infra-estrutura 

urbana, conforme Contrato de Repasse nº 829479/2016 MCIDADES, do Ministério das 

Cidades, componente do Orçamento Geral da União, com recursos do referido 

Ministério no valor de R$295.300,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos reais), 

e do Tesouro Municipal no valor de R$107.873,47 (cento e sete mil, oitocentos e setenta 

e três reais e quarenta e sete centavos), com a seguinte classificação orçamentária: 
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02.00.00 - Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

02.10.00 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

02.10.01 - Departamento de Obras 

15.451.0024.1.096-Infra-Estrutura Urbana M. Cidades Contrato 829479/2016 

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - 01.100.62 ....................................... R$ 107.873,47 

4.4.90.51.00- Obras e Instalações-05.100.62 ....................................... R$ 245.850,00 

Valor do crédito ........................................................................................ R$ 353.723,47 

Art. 2º A transferência decorrente do convênio celebrado com o 

Ministério das Cidades constitui requisito essencial para a abertura do crédito que 

dispõe o artigo 1 º desta lei. 

Art. 3° O valor da contrapartida de R$107.873,47 (cento e sete mil, 

oitocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), necessário para abertura do 

crédito adicional especial de que trata o artigo 1 º, será coberto com anulações parciais 

de dotações do orçamento vigente especificadas em Decreto do Poder Executivo. 

Art. 4º O crédito aberto por esta lei poderá ter seus valores ajustados aos 

cronogramas de execução dos contratos de repasse e financiamento, desde que os 

objetos celebrados não sejam modificados. 

Art. 5º 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. 
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Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

ANGELAMARif DE F 

~ecretária de Fazenda 

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

dezembro de 2017. 

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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