


Parágrafo Único: A comprovação da imunização deverá ser feita através do compro-
vante de vacinação emitido pela Vigilância Epidemiológica.
Art. 3o Para retorno ao trabalho os servidores entregarão a copia do comprovante de 
vacinação na Medicina do Trabalho, que emitirá Atestado de Saúde Ocupacional.
Art. 4o O retorno ao trabalho se dará com a adoção das recomendações do Ministério 
da Saúde, de distanciamento e uso de máscaras, lavagem das mãos, uso de álcool em 
gel, amplamente divulgadas, sendo responsabilidade de cada servidor o estrito cumpri-
mento de tais medidas, como forma de preservação a saúde.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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jornada de trabalho fixa  

Art  2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art  3º  Revogam-se as disposição em contrário.  
Nova odessa, 24 de fevereiro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

 

LEI Nº 3.383 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
Dá denominação de Rua " Maurli da Silva Vaughan", a Rua Vinte e Um 
(21), do Loteamento Residencial Jardim Florença, nesta cidade de Nova 

Odessa, Estado de São Paulo".
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei:

Art 1º Fica denominada Rua "Marli da Silva Vaughan"", a Rua 21 (21), do Loteamen-
to Residencial Jardim Florença, nesta cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.

Art. 2º  Caberá ao Município a colocação de placas com a denominação, nos padrões 
e moldes convencionais.

Art  3º  As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário.

Art  4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas  disposições em 
contrário.

Nova odessa, 24 de fevereiro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 3.382 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
"Dá denominação de Rua " Mauro Rodrigues Magalhães", a Rua Oito 

(08), do Loteamento Jardim Gleba B, nesta cidade de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo".

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de 
São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 72, 
Inciso II, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei:

Art 1º Fica denominada Rua "Mauro Rodrigues Magalhães", a Rua Oito (08), do 
Loteamento Jardim Gleba B, nesta cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.

Art. 2º Caberá ao Município a colocação de placas com a denominação, nos padrões 
e moldes convencionais.

Art  3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, suplementada, se necessário.

Art  4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas  disposições em 
contrário.

Nova odessa, 24 de fevereiro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

DECRETO Nº4.374, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre a aplicação das sanções administrativas decorrentes das Leis 

Federais n.º 10.520/2002 e nº8.666/1993, e suas alterações posteriores, 
tendo como fundamento o artigo 115, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa,Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhesão conferidas por Lei  Orgânica, através do 
artigo 78, Inciso I

DECRETA:

Art.1º A aplicação das sanções e multas decorrentes das hipótesesindicadas nos arti-
gos 81, caput, 86 e 87, da Lei nº 8.666/1993, no âmbito doMunicípio de Nova Odessa, 
obedecerá ao disposto neste Decreto.

Art. 2ºA recusa injustificada do adjudicatário emassinar o contrato, aceitarou retirar ins-
trumento equivalente, dentro do prazoestabelecido pelo edital do certame,caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida de que trata o artigo 81, daLei nº 
8.666/93, sujeitando-se à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor daobrigação.

Art. 3ºO atraso injustificado na execução do contrato paraa execução deserviço ou 
obra, ou na entrega de materiais adquiridos, sem prejuízo do disposto no §1º, do artigo 
86, da Lei nº 8.666/1993, sujeitará o contratado à multa de mora, calculadapor dia de 
atraso sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útilseguinte 
ao término do prazo estipulado na proposta, edital ou contrato, conforme ocaso, nas 
seguintes proporções:

I -0,33% (trinta e três centésimos por cento) aodia até o 30º (trigésimo)dia de atraso; e

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento)ao dia a partir do 31º(trigésimo pri-
meiro) dia de atraso e até o 60º (sexagésimo) dia.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de atraso, devidamente certificado pelo órgãocompetente 
da Administração que, nesta oportunidade, já se manifestará sobreeventual prejuízo, o 
titular da Secretaria gestorado contrato deverá oficiar a contratada,antes da aplicação 
da multa, para apresentar sua justificativa, nos termos do artigo 8º,inciso I.

§ 2º Em sendo negativa a manifestação sobre eventual prejuízo de que tratao parágrafo 
1º deste artigo, tal condição deverá, quando da efetiva entrega do objetocontratado, ser 
ratificada ou retificada através denova manifestação do órgãocompetente.

§ 3º A justificativa do atraso somente poderá ser apreciada ocorrendo casofortuito ou 
força maior a impedir o cumprimento pela contratada no prazo avençado.

§ 4º Não será admitido atraso superior ao previstono inciso II, ficandocaracterizada, 
após esse prazo, a hipótese do artigo 4º deste Decreto.

Art. 4º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, no con-
trato e das demais cominações legais dispostas neste Decreto.

Art. 5ºPela inexecução total ou parcial do contrato para aexecução deserviço ou obra 
e entrega de material, fica a contratada sujeita às seguintespenalidades:

I - advertência;

II - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação nãocumprida;

III - suspensão temporária de participação em licitaçãoe impedimento decontratação 
com a Administração;

IV - declaração de inidoneidade.

Art. 6ºOs materiais, serviços e obras contratados entregues e não aceitosdeverão ser 
substituídos e/ou corrigidos no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, acritério da 
Administração, contados do recebimentoda notificação pelo contratado, sobpena de 
incorrer o fornecedor em inadimplência contratual.

Parágrafo único.Quando a substituição e/ou correção referidas no caputdeste artigo 
for tecnicamente inviável no prazo indicado, tal situação deverá serdevidamente ca-
racterizada e instruída no processo correspondente, assim comosubmetida à aprovação 
da Secretaria gestora do contrato com base em parecer técnicoemitido pelo dirigente 
da área gestora do respectivo fornecimento.

Art. 7ºO gestor, fiscal ou o servidor responsável pelo acompanhamento efiscalização 
da execução do objeto da contratação,caso o titular da Secretaria gestorado contra-
to não o faça, deverá representar à mesmaautoridade competente paraaplicação da 
sanção administrativa, relatando a conduta irregular que teria sidopraticada pelo con-
tratado, os motivos que justificariam a incidência da penalidade, asua duração e o 
fundamento legal.

§ 1º Quando se tratar de conduta irregular verificada durante oprocedimento de lici-
tação, caberá ao presidente dacomissão de licitação ou aopregoeiro responsável pelo 
certame a representação disposta no caput.

§ 2º A autoridade competente determinará a aberturade processo edesignará servidor 
para presidir a apuração.

Art. 8ºNas hipóteses dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º, deste Decreto, a parteimplicada será 
intimada, por ofício, com aviso de recebimento juntado aos autos, aoferecer defesa 
prévia, por escrito, perante o titular da Secretaria de Administração,nos prazos abaixo 
estabelecidos:

I- no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no caso do artigo 4º e dos incisos I, II e III do 
artigo5º, contados da data do recebimento da intimação;

II- no prazo de 10 (dez) dias, no caso do inciso IV do artigo 5º, contadosda data do 
recebimento da intimação.

§ 1ºNo caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que seencontrar a parte 
implicada, a intimação será feitapor publicação no Diário Oficial doMunicípio, por 02 
(duas) vezes consecutivas, computando-se o prazo estabelecidoneste artigo, a partir da 
última publicação, cujascópias serão juntadas ao processo.

§ 2ºDecorrido o prazo, com ou sem defesa, o processo será remetido àautoridade com-
petente, titular da Secretaria de Administração, com relatóriocircunstanciado, para 
decisão.

Art. 9º Fica delegada ao titular da Secretaria de Administração acompetência para 
processar e deliberar, aplicando,se for o caso, as multas e sançõesde que trata este 
Decreto, nas hipóteses de contratações decorrentes de licitações nasmodalidades e 
tipos previstos no artigo 23, da Lei Federal nº 8.666/1993, e namodalidade prevista 
na Lei Federal nº 10.520/2002, em sua forma presencial ou eletrônica,bem como nos 
casos de dispensa ou inexigibilidade, com base nos artigos 24 e 25,da Lei Federal n.º 
8.666/1993, obedecidos os procedimentos estabelecidos nesteDecreto.

Art. 10.Das multas e sanções aplicadas, caberá recurso ao Prefeito,encaminhado por 
intermédio do titular da Secretariade Administração:

I- no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da intimação, na hipótese 
doinciso IV, do artigo 5º, deste Decreto, sendo que, emigual prazo, o titular da Se-
cretariade Administração, poderá reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devida-
menteinformado, à consideração superior, devendo, nestecaso, a decisão ser proferida 
noprazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do recebimento do recurso;

II - no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação, nas hipóteses dos artigos2º, 3º, 
4º e incisos I, II, IIIdo artigo 5º deste Decreto, podendo, no mesmo prazo, o titularda 
Secretaria de Administração reconsiderar de sua decisão ou fazê-lo subir,devidamente 
informado, à consideração superior, devendo, neste caso, a decisão serproferida no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

§ 1ºOs recursos obedecerão aos mesmos procedimentos estabelecidosno artigo 8º, 
deste Decreto.

§ 2º Em se tratando de penalidade aplicada em procedimento licitatório namodalidade 
de Convite, o prazo para a apresentaçãode recurso será de 2 (dois) diasúteis, de con-
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formidade com o disposto no artigo 109, § 6º da Lei Federal nº8.666/1993, com as 
alterações posteriores.

§ 3ºEm quaisquer dos casos aludidos nos incisos I e IIdeste artigo, areconsideração 
do titular da Secretaria de Administração, quando ocorrer, deverá sernecessariamente 
ratificada pelo Senhor Prefeito.

Art. 11. As multas de que trata este Decreto poderão ser cobradas mediantededução 
de eventuais pagamentos devidos à contratada ou, na ausência destes e acritério da 
Administração, do valor da garantia porela prestada.

§ 1ºO prazo para o recolhimento das multas previstas neste Decreto é de15 (quinze) 
dias contados da notificação, podendo ser prorrogado, a juízo daAdministração, por 
mais 15 (quinze) dias.

§ 2º Não sendo possível a cobrança de multas na forma prevista nesteartigo, será a 
cobrança efetuada por meio de medidas administrativas ou judiciais,incidindo cor-
reção sobre o valor devido no períodocompreendido entre o diaimediatamente pos-
terior à data final para liquidara multa e aquele em que o pagamentoefetivamente 
ocorrer.

§ 3º As multas serão calculadas também sobre os reajustamentoscontratuais, se hou-
ver.

Art. 12.As multas e sanções aplicadas com base neste Decreto sãoautônomas e a 
aplicação de uma não exclui a das outras.

Art. 13.É adotada, no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, o IPCA(Índice 
de Preços ao Consumidor) como índice de atualização por atraso de pagamentonos 
contratos de aquisição de bens, execução de obras e prestação de serviços, bemcomo 
para liquidação administrativa de valores devidos em razão da aplicação dasmultas 
de que trata este Decreto.

Art. 14.As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar de todosos procedi-
mentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 15.As disposições constantes deste Decreto aplicam-seaosprocedimentos licita-
tórios e de inexigibilidade e dispensa em andamento, ressalvadosos percentuais de 
multas anteriormente pactuados nos contratos vigentes.

Art. 16.As multas e sanções referidas neste Decreto não impedem aaplicação de 
outras penalidades previstas em lei.

Art. 17.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Nova odessa, 17 de fevereiro de 2021

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO BARIAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

 

DECRETO Nº 4375 DE 24 DE FEVEREIRO 2021
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras provi-

dências".
CLAUDIO JOSE SCHOODER, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado 
de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 
78, Inciso I, e;
CONSIDERANDO os artigos 42 e 43, § 1º, Inc. I, II, III e IV, §§ 2º, 3º e 4º da Lei 
Federal nº 4.320 de 1.964, que dispõem sobre a abertura de créditos suplementares.
CONSIDERANDO o artigo 4º, Inc. II da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 
3.365 de 16 de dezembro de 2020.
CONSIDERANDO a Lei Municipal 3.376 de 07 de dezembro de 2.021, Lei de 
Abertura de Crédito Adicional Especial.
Decreta:

Artigo 1º. Fica aberto no Orçamento vigente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
no Plano Plurianual, um crédito adicional especial na importância de R$ 245.497,63 
(Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais, e Sessenta 
e Três Centavos) distribuído na seguinte dotação:

Art. 2º.  O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos 
provenientes de:
Anulação:

Art. 3º) O crédito autorizado do segundo item, será coberto por Excesso de Arreca-
dação dos respectivos recursos vinculados a União:

 Ministério do Desenvolvimento Regional............................................R$238.856,00
TOTAL..................................................................................................R$245.497,63
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 24 de fevereiro de 2021.

Nova odessa, 26 de fevereiro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL
 

ERRATA DO DECRETO Nº 4.376, DE 24 DE FEVEREIRO 
DE 2021

Altera membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro para o exercício de 
2021, nomeada pelo Decreto 4.368, de 27 de janeiro de 2021, publicado 

no dia 24 de fevereiro de 2021.
Onde se lê:

Art. 2º (...)

I - Titulares: Alan Rogério Alves Marques da Costa - matrícula 3267; Ana Sílvia Zuc-
ca - matrícula 732; Anderson Rodrigo Santos Ruiz - matrícula 4631; Celso Pavanelli 
- matrícula 3754; Charlene Cristina de Faveri - matrícula 3425; Eduardo de Paula 
- matrícula 22936; Homero Luiz da Silva Filho - matrícula 22310; Joseane Martins 
Gomes - matrícula 3305; Luciel Carlos de Oliveira - matrícula 2849; Maria Neuza da 
Silva - matrícula 674; Paulo César Lopes - matrícula 21317; Railda Amorim da Silva 
Vieira - matrícula 5033; Rogério Granzoti - matrícula 1684; Sérgio Comelis Bertolin - 
matrícula 6007 e Viviane Cristina Lanzoni Nicoletti - matrícula 2456.

Leia-se:

Art. 2º (...)

I - Titulares: Alan Rogério Alves Marques da Costa - matrícula 3267; Ana Sílvia Zuc-
ca - matrícula 732; Celso Pavanelli - matrícula 3754; Charlene Cristina de Faveri 
- matrícula 3425; Eduardo de Paula - matrícula 22936; Homero Luiz da Silva Filho - 
matrícula 22310; Joseane Martins Gomes - matrícula 3305; Luciel Carlos de Oliveira 
- matrícula 2849; Maria Neuza da Silva - matrícula 674; Paulo César Lopes - matrícula 
21317; Railda Amorim da Silva Vieira - matrícula 5033; Rogério Granzoti - matrícula 
1684; Sérgio Comelis Bertolin - matrícula 6007 e Viviane Cristina Lanzoni Nicoletti 
- matrícula 2456.

Nova odessa, 25 de fevereiro de 2021
CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER

PREFEITO MUNICIPAL

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDITAL: Pregão Eletrônico nº 0001/2021. PROCESSO: nº 0048/2021. OBJETO: 
Aquisição de 2.820m de tubos PVC DEFOFO de diâmetro 250mm, PN10 (1,0MPA) 
ou superior, para serem utilizados em redes de água, atendendo na íntegra as normas 
vigentes, em especial a ABNT NBR 7665:2020 ou NBR 15750:2020 e conforme Ter-
mo de Referência. Processo homologado pela autoridade competente e objeto adju-
dicado em favor da empresa Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica 
Ltda., apresentando proposta no valor total de R$ 502.975,20. DATA: 24/02/2021.

Nova odessa, 24 de fevereiro de 2021
ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO

Diretor Presidente
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Elsio Álvaro Boccaletto,Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de 
Nova Odessa, torna público que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 0002/2021 
que será realizado no dia 11/03/2021 através do Licitações-e, https://www.licitacoes-
-e.com.br/aop/index.jsp, e tem por objeto a aquisição de 9.000 kg de polímero catiô-
nico em pó para desidratação de lodo da Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo 
- ETE quilombo, sendo a entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses, 
de acordo com as necessidades da CODEN, conforme os requisitos físico-químicos 
constantes no anexo I - Termo de Referência. Informações poderão ser obtidas através 
do telefone (19) 3476.8500 - Ramal 8562. O edital estará disponível para downlo-
ad no site do Licitações-e, https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp e no site da 
CODEN, no seguinte link de acesso: http://www.coden.com.br, através do novo Portal 
da Transparência.

  Nº DA LICITAÇÃO NO PORTAL LICITAÇÕES-E: 859078

  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 26/02/2021 às 08h00min.

  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/03/2021, às 08h00min.

  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/03/2021, às 09h00min.
Nova odessa, 25 de fevereiro de 2021

ELSIO ÁLVARO BOCCALETTO
Diretor Presidente

DDEECCRREETTOO  NNºº  44337755  DDEE  2244  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO  22002211

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências". 

CCLLAAUUDDIIOO  JJOOSSEE  SSCCHHOOOODDEERR,, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso

de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 78, Inciso I, e;

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  os artigos 42 e 43, § 1º, Inc. I, II, III e IV, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320 de

1.964, que dispõem sobre a abertura de créditos suplementares.

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO   o artigo 4º, Inc. II da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 3.365 de 16 de

dezembro de 2020.

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO a Lei Municipal 3.376 de 07 de dezembro de 2.021, Lei de Abertura de Crédito

Adicional Especial.

DDeeccrreettaa::

AArrttiiggoo   11ºº.. Fica  aberto  no  Orçamento  vigente,  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  no  Plano

Plurianual, um crédito adicional especial na importância de R$ 245.497,63 (Duzentos e Quarenta e

Cinco  Mil,  Quatrocentos  e  Noventa  e  Sete  Reais,  e  Sessenta  e  Três  Centavos)  distribuído  na

seguinte dotação:

UUnniiddaaddee  OOrrçç.. FFuunncc..  PPrrooggrraammááttiiccaa NNaatt..  ddaa
DDeessppeessaa

VVíínnccuulloo FFoonnttee
ddee  RReecc..

VVaalloorr

   438      02  09  01 15.452.0010.1083     4.4.90.51.00    110 000  01          6.641,63
   439      02  09  01 15.452.0010.1083     4.4.90.51.00    100 000  05      238.856,00

AArrtt..  22ºº..   O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

AAnnuullaaççããoo::
FFiicchhaa UUnniiddaaddee  OOrrçç.. FFuunncc..  PPrrooggrraammááttiiccaa NNaatt..  ddaa

DDeessppeessaa
VVíínnccuulloo FFoonnttee

ddee  RReecc..
VVaalloorr

   50      02  01  07 15.452.0002.1003     4.4.90.51.00    110 000  01          6.641,63

AArrtt..   33ºº)) O crédito  autorizado  do segundo  item,  será  coberto  por  Excesso  de  Arrecadação  dos
respectivos recursos vinculados a União:
a) Ministério do Desenvolvimento Regional RR$$                223388..885566,,0000
TTOOTTAALL........................................................................................................................................................................................................RR$$              224455..449977,,6633
AArrtt..   33ºº.. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de
fevereiro de 2021.

DDEECCRREETTOO  NNºº  44337755  DDEE  2244  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO  22002211

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências". 

CCLLAAUUDDIIOO  JJOOSSEE  SSCCHHOOOODDEERR,, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso

de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do artigo 78, Inciso I, e;

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  os artigos 42 e 43, § 1º, Inc. I, II, III e IV, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320 de

1.964, que dispõem sobre a abertura de créditos suplementares.

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO   o artigo 4º, Inc. II da Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 3.365 de 16 de

dezembro de 2020.

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO a Lei Municipal 3.376 de 07 de dezembro de 2.021, Lei de Abertura de Crédito

Adicional Especial.

DDeeccrreettaa::

AArrttiiggoo   11ºº.. Fica  aberto  no  Orçamento  vigente,  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  no  Plano

Plurianual, um crédito adicional especial na importância de R$ 245.497,63 (Duzentos e Quarenta e

Cinco  Mil,  Quatrocentos  e  Noventa  e  Sete  Reais,  e  Sessenta  e  Três  Centavos)  distribuído  na

seguinte dotação:

UUnniiddaaddee  OOrrçç.. FFuunncc..  PPrrooggrraammááttiiccaa NNaatt..  ddaa
DDeessppeessaa

VVíínnccuulloo FFoonnttee
ddee  RReecc..

VVaalloorr

   438      02  09  01 15.452.0010.1083     4.4.90.51.00    110 000  01          6.641,63
   439      02  09  01 15.452.0010.1083     4.4.90.51.00    100 000  05      238.856,00

AArrtt..  22ºº..   O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

AAnnuullaaççããoo::
FFiicchhaa UUnniiddaaddee  OOrrçç.. FFuunncc..  PPrrooggrraammááttiiccaa NNaatt..  ddaa

DDeessppeessaa
VVíínnccuulloo FFoonnttee

ddee  RReecc..
VVaalloorr

   50      02  01  07 15.452.0002.1003     4.4.90.51.00    110 000  01          6.641,63

AArrtt..   33ºº)) O crédito  autorizado  do segundo  item,  será  coberto  por  Excesso  de  Arrecadação  dos
respectivos recursos vinculados a União:
a) Ministério do Desenvolvimento Regional RR$$                223388..885566,,0000
TTOOTTAALL........................................................................................................................................................................................................RR$$              224455..449977,,6633
AArrtt..   33ºº.. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de
fevereiro de 2021.




