
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI Nº 4.899, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 

Dispõe sobre a abertura de um crédito 

adicional especial no valor de R$363.909,69 

destinado a obras de implantação de 

setorização e sistema de redução de perdas de 

água, conforme convênio FEHIDRO. 

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 14 

de fevereiro de 2018, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ, do exercício de 2018, um 

crédito adicional especial no valor de R$363.909,69 (trezentos e sessenta e três mil, 

novecentos e nove reais e sessenta e nove centavos), destinado a obras de implantação 

de setorização e sistema de redução de perdas de água, conforme contrato FEHIDRO 

034/2018, com as seguintes classificações orçamentárias: 

03.00.00 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal. 

03.01.00 - Divisão Técnica. 

17.512.0031.1.098 - FEHIDRO- Setorização e Sistema Redução Perdas de Água 
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R$ 63.909,69 [ Obras e Instalações J 04 .100.66 

- --- -- _J_ __ - - ---- --- --

Total do crédito adicional especial R$ 363.909,69 

Art. 2º O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto por: 

1 - Transferências do FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, conforme a 

natureza e especificações a seguir: 

!N"ature;a -=JEsp~cificações _________ ----==-- !Valor u--- ~ 
2.4.2.8.10.5.1 ; Transferências de Convêni?~ do Estado parai 

!Programas de Sanea~ento Bas1co _______ . R$ 300.000,00 i 

II - Anulação parcial da dotação do orçamento vigente, abaixo especificada: 

f------·----- ---- ---- ---- -- --- -------
! 03.01.00 - Divisão Técnica. 

17.512.0031.2.102 - Gestão do Sistema de Abastecimento de Água 

1.-- --- ------ --- -
·Natureza Especificação 1 Vínculo 1 Valor 

O_b_r_a;e-1-nst~l~-çõ-e~ -t--- -04-. -110-.0-0----~; _R_$_6_3-.909,69 4.4.90.51.00 
1 

__j-------------~----- --- --+- - --- _, 
1 Total das anulações ' R$ 63.909,69 

' - ----- _ ____l____ _ 

Art. 3º A transferência de R$300.00,00 (trezentos mil reais) decorrente 

do convênio celebrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal -

SAAEJ, com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, constitui requisito 

essencial para a abertura do crédito que dispõe o artigo 1 º desta lei. 

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

cronogramas de execução do convênio, desde que os objetos celebrados não sejam 

modificados, e, também, conforme o artigo 4º da Lei nº 4.885, de 06 de dezembro de 

2017. 
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Art. 5º Aplica-se a esta Lei os dispositivos do artigo 8º, da Lei nº 4.885, 

de 06 de dezembro de 201 7. 

Art. 6º 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 2018 a 2021, aprovado pela Lei nº 4.853, de 09 de agosto de 2017 e, 

nas Diretrizes Orçamentárias para 2018, aprovadas pela Lei nº 4.868, de 04 de outubro 

de 2017. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 15 de fevereiro de 2018. 

ANGELA MARIA DE f IlEITAS AZÁRIO FONSECA 
Secyária de Fazenda 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 15 de 

fevereiro de 2018. 

~LttU~Vv 
IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 



Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS 

Atendimento ao art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 

O Prefeito do Município de Jaboticabal, em conformidade com registros da 

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, como também 

da Contabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ, 

declara que a abertura do crédito adicional especial no orçamento do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ, para o exercício de 2018, com a finalidade 

de implantação de setorização e sistema de redução de perdas de água, conforme 

convênio FEHIDRO, não gera impacto orçamentário e financeiro, porque será coberto 

com recursos de transferência do convênio e redução parcial de saldo do orçamento 

vigente. 

Jaboticabal, aos 08 de fevereiro de 2018. 


