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DECRETO Nº 977/2006, de 31 de Dezembro de 2006 

 

HOMOLOGA OS CRÉDITOS ADICIONAIS 

SUPLEMENTARES ABERTOS NO ORÇAMENTO DA 

AUTARQUIA SANECAB NO EXERCÍCIO DE 2006 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE, Estado de Minas Gerais, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com fulcro nos 

dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, Art. 42 e 43, e tendo em vista a autorização contida na Lei 

Municipal do Orçamento deste exercício, nos termos do inciso 9º da mesma lei: 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - São homologados os créditos adicionais suplementares abertos pelo Serviço de 

Contabilidade do Sanecab – Serviço Autônomo de Saneamento de Cabeceira Grande, para reforço 

de dotações do orçamento daquela autarquia vigente neste exercício, no valor de R$215.884,50 

(duzentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos), conforme as listas 

que constam dos anexos I, e II deste decreto. 

 

 Art. 2º - Para fazer face às suplementações do Art. 1º são homologadas as anulações 

utilizadas, totais ou parcialmente, das seguintes dotações:  

 

 Anulações de dotações, nos termos do inciso I do Art. 8º, no valor de R$167.110,66 (cento 

e sessenta e sete mil, cento e dez reais e sessenta e seis centavos). 

 Anulações de dotações, nos termos do inciso I do Art. 9º, no valor de R$48.773,84 

(quarenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), para o 

grupo Pessoal e Encargos. 

 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 

1º de Janeiro de 2006. 

 

 Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Cabeceira Grande (MG), 31 de Dezembro de 2006. 

 

 

Antônio Nazaré Santana Melo 

Prefeito Municipal  


