
                  

 
LEI MUNICIPAL N° 2094                          De 13  de dezembro de 
2019. 
 

 

“Cria no Orçamento Vigente Crédito Suplementar e 
altera as Leis Municipais nº 2013/2019 de 02 de Janeiro 
de 2019 e dá outras providências”. 

 
 
 

MOISES NOGUEIRA AVELINO, Prefeito Municipal de Paraíso do Tocantins/TO., usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.079.791,00 (Um 

milhão e setenta e nove mil setecentos e noventa e um reais) para atender à programação constante da ação 

conforme anexo I. 

 
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior no valor de  R$ R$ 1.079.791,00 (Um 

milhão e setenta e nove mil setecentos e noventa e um reais) decorrerão de anulação total ou parcial das ações 

conforme anexo II 

 

Art. 3º Fica alterada a Leis Municipais 1962/2018 e 2014/2019, que tratam respectivamente sobre o Plano 

Plurianual para o período de 2018/2021 e a que estima a receita e fixa a despesa, estabelecendo o Programa de 

Trabalho do município de Paraíso do Tocantins para o exercício financeiro de 2019.   

 

Art. 4º - Fica o Executivo autorizado, por decreto, a desdobrar as dotações do orçamento de 2019 em relação às 

ações constantes do artigo primeiro da presente lei,  segundo a alteração proposta, bem como reintegrá-las quando 

necessário, obedecendo ao inciso II do artigo 5º da Lei Municipal nº 2013/2019, de 02 de janeiro de 2019. 

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, aos treze (13) dias do mês de 

dezembro do ano dois mil e dezenove (2019). 

 



 

 

MOISES NOGUEIRA AVELINO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


