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LEI N° 423/2002                                                                     23 DE DEZEMBRO DE 2002. 

 
 
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO 
 ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON, por seus representantes na Câmara 
Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome sanciona a seguinte lei: 

 
Art.1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito Adicional 

Suplementar no Orçamento vigente deste Município, no valor de R$ 438.000,00 
(Quatrocentos e trinta e oito mil reais) obedecendo as seguintes classificações funcionais 
programáticas: 

 
11502.12.361.0035.2042 - remuneração do pessoal do magistério. 
3.1.90.04.00 - contrato por tempo determinado                                              R$ 50.0000 
11401.28.122.0203.2091 - pagamento de inativos a cargo do tesouro 
3 190-01-00 - aposentadoria e reformas                                                     R$ 15.000,00 
3190-03-00- pensões                                                                                     R$ 10.000,00 
21001-17.512-0047.1049 - ampliação do sistema de abastecimento de água 
4490.51-0                                                                                                   R$  2.000,00 
21001.17.512.0203.2093 - manutenção das atividades do SAAE 
3 190.13.00 - obrigações patronais                                                                   R$ 3.400,00 
3 190. 11.00 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                           R$ 6.400,00 
3390.30.00 - material de consumo                                                                    R$ 1.600,00 
3390.14.00 - diárias – civil                                                                                 R$    700,00 
3190.16.00 - outras despesas variáveis -pessoal civil                                     R$    200,00 
21001.17.512.02.03.2094 - manutenção do sistema de abastecimento de água 
3190.04.00 - contrato por tempo determinado                                                R$    4.800,00 
3190.13 .00 - obrigações patronais                                                                 R$    1.200,00 
3190.94.00 - indenizações restituições trabalhistas                                        R$    5.800,00 
3390.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física                                R$   1.300,00 
3390.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                             R$ 58.000,00 
4490.52.00 - equipamentos e Material permanente                                         R$  9.600,00 
11501-12.122.0203.2026 - manutenção das atividades da secretaria de educação 
3190.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                            R$ 25.000,00 
11501-12.122.0203.2026 - manutenção das atividades da secretaria de educação 
3190.04.00 - contrato por tempo determinado                                                R$ 20.000,00 
11501-12.365.0037.2027 - despesas das atividades da educação infantil 
3190.04.00 - contrato por tempo determinado                                                R$ 30.000,00     
3190.11.00 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                            R$ 25.000,00 
11901-15. 452.0203.2049 - manutenção das atividades da secretaria de obras 
3190.11.00 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                             R$ 40.000,00 
3190.04-00 - contrato por tempo determinado                                                 R$ 20.000,00 
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12.201-08.244.0203.2080 - manutenção das atividades da secretaria de promoção e 
assistência social 
3190.11.00 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                             R$ 20.000,00 
3190.04.00 - contrato por tempo determinado                                                  R$  7.000,00 
11502-12. 361.0035.2043 - manutenção do ensino fundamental - atividade meio 
3190.04.00 - contrato por tempo determinado                                                 R$ 16.000,00 
113001-04-122. 0203.2011 - manutenção das atividades da secretaria de administração 
3190.11.00 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                             R$ 20.000,00 
3190. -04.00 - contrato por tempo determinado                                          R$ 10.000,00 
11401-04-122.0203.2019 - manutenção das atividades da secretaria de finanças 
3190.11.00 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                          R$ 15.000,00 
3190.04.00 - contrato por tempo determinado                                                 R$ 5.000,00 
12001-18-541.0203.2054 - manutenção das ativo da seco Meio ambiente e agricultura 
3190.11.00- vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                            R$ 10.000,00 
3190.04.00 - contrato por tempo determinado                                                 R$ 5.000,00 
 

Art.2° Os recursos necessários ao cumprimento do presente crédito correrão à 
conta da anulação parcial de dotação, conforme Art. 43, § 1 °, inciso li da Lei Federal n° 
4320/64, obedecendo as seguintes classificações funcionais programáticas: 
 
112001-04. 122.0203.2006 - manutenção das atividades do gabinete do 
prefeito 
3190.33.00 - obrigações patronais                                                                     R$ 5.000,00 
4490.52.00 - equipamento e material permanente                                             R$ 4.500,00 
3390.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física                                   R$   500,00 
11301-04. 122.0203.2011 - manutenção das atividades da secretaria de administração 
3190.94.00 - indenizações e restituições trabalhistas                                        R$ 1.000,00 
3290.21.00 - juros sobre a dívida por contrato                                                   R$ 1.000,00 
4490.52.00 - equipamentos e material permanente                                           R$ 4.000,00 
11601-04. 122.0203.2062 - manutenção das atividades da assessoria jurídica e contábil 
3190.04.00 - contratação por tempo determinado                                             R$ 1.000,00 
3190.11. 00 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                            R$  1. 000,00 
3390.33.00 - passagens e despesas de locomoção                                          R$ 1.000,00 
11901.15.451.0045.1029 - pavimentação de vias urbanas 
4490.51.00- obras e instalações                                                                    R$ 150.000,00 
11901-26.781.0051.1027 - est. parco p/ const. Aeródromo 
4490.51.00- obras e instalações                                                                      R$ 26.000,00 
11901-17.512.0047.1033 - const. de redes de capo Águas pluviais 
 4490.51.00- obras e instalações                                                                    R$ 50.000,00 
119901-17.512.047.1032 - amp. Sistema de abastecimento de água  
4490.51.00 - obras e instalações                                                                     R$ 35.000,00 
11502.12.361.0038.1011 - const. ad. e reforma escolas e fundo 
4490.51.00 - obras e instalações                                                                     R$ 50.000,00 
11502-12.361.0035.2043 - manutenção do ensino fundamental- ativo Meio 
4490.52.00 - equipamentos e material permanente R$  54.000,00 
11801-04.131.0203.2092 - enc. com publico do Executivo 
3390.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica R$ 20.000,00 
11501-12.365.0037.1005 - const. ampL ref. uni. escolar ensino fundamental 
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4490.51.00 - obras e instalações R$ 34.000,00 
 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

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

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, em 23 de Dezembro de 2002. 
 
 
 
 

 


