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Lei n° 1.250/2017

Castelo do Piauí 21 de junho de 2017.

"Institui a criação do p=grama 2RIANÇA
FELIZ em Caráter Excepcicna1 para o
Exercício financeiro de 2017 no Municipic, e
contém outras Providências.'
3 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ,
3

faz saber que
Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CONSIDERANDO

o recebimento de recurso novo durante o

exercício financeiro de 2017 pelo Município de repasse do
SUAS.

Art. 1° Fica

autorizado, em 2017, o Poder Executivo
Municipal a criar no orçamento geral do
munic::_po o programa
CRIANÇA FELIZ em caráter excepcional no
fundo municipal de
assistência social do orçamento de 2017.
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.rt. 2° - O programa CRIANÇA FELIZ fica criado no FMAS, sendo
utilizado pelo gestor do fundo municipal de assistência
social nas ações ao qual o programa foi destinado.
Art. 30 _

Fica criado em rubrica própria para inclusão no

crçamento de 2017, no qual será atribuído coe valor ZERO, e
regulamentado por decreto, através de remanejamento de
dotação orçamentária do chefe do executivc no valor de
R$60.000,00 (Sessenta mil reais),
utilizando-se de outra
rubrica já existente para atender as demandas cue o programa
irá necessitar.
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Art. 4°- Para atendimento da presente lei, fica igualmente
ajustada à matéria orçamentária constante da LDO e LOA em
exe:ução, regulamentada por decreto naquilo que couber.

Art. 5°- As despesas decorrentes da execução desta lei
:orrerão à conta dos respectivos créditos orçamentários do
?oder Executivo Municipal.

Art. 6° - Revogadas as disposições em contrário, a presente
Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus
efetos retroagidos a 02 de maio de 207.
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