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LEI N° 1.938, DE 15 DE JUNHO DE 2021. 

“Autoriza o Poder Executivo a realizar crédito 

adicional suplementar (reforço de dotação 

orçamentária) por excesso de arrecadação nos 

valores de: R$ 600.000,00 para a “Secretaria de 

Assistência – para aquisição de cestas básicas a 

população e de R$ 1.500.000,00 para a Secretaria 

de Saúde – para repasse, através de convênios já 

firmados, a Santa Casa de Guará.” 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARÁ, ESTADO DE SÃO 

PAULO: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Guará decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

APROVA:  

 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar crédito adicional 

suplementar destinado ao reforço de dotação orçamentária no valor de R$ 

600.000,00(seiscentos mil reais) para a Secretaria de Assistência Social, com o intuito 

exclusivo de serem utilizados na aquisição de cestas básicas para a população. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar crédito adicional 

suplementar destinado ao reforço de dotação orçamentária no valor de R$ 

1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais) para a Secretaria de Saúde, com o 

intuito exclusivo de serem utilizados para repasse para a Santa Casa de Guará, para 

complementar os convênios firmados com a mesma. 

 

Art. 3º A autorização referente aos créditos adicionais suplementares 

(reforço de dotação orçamentária) terá sua cobertura através do excesso de arrecadação 

de receitas (recursos próprios), ou seja, no confronto entre as receitas previstas e as 

receitas arrecadadas, há um valor a maior de receita arrecadada, e a destinação dos 

referidos créditos somente poderão ser utilizados exclusivamente nas finalidades 

mencionadas nos artigos anteriores.  

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 15 de junho de 2021. 

 

 

VINÍCIUS MAGNO FILGUEIRA 

Prefeito Municipal 
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LEI N° 1.938, DE 15 DE JUNHO DE 2021 

 

Registrada, publicada e arquivada na Secretaria de Governo e Planejamento, data 

supra. 

 

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA 

Procurador Jurídico 


