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LEI 
Nº 2913/2022 

 
 
“Dispõe sobre Criação de Crédito Adicional 
Especial para adequação de despesa para 
recebimento de recursos, através do 
cofinanciamento, por meio do Fundo Estadual 
de Assistência Social – FEAS ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS, 
destinado ao custeio em sua 1° fase e 
investimentos na 2° fase, para ações e 
campanhas de atualização do Cadastro único – 
CAD-ÚNICO.” 

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, faz saber que a Câmara de 

Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações orçamentárias na Lei 

Municipal n° 2862/2021 (LOA 2022) perfazendo um total de R$ 128.693,12 (cento e vinte e oito mil, 

seiscentos e noventa e tres reais e doze centavos) alocados nas seguintes despesas abaixo 

relacionadas: 

 

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de São Sebastião  

Unidade Orçamentária: 02.04 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

Unidade Executora: 02.04.02 – Fundo Municipal de Assistência Social 

Função: 8 – Assistência Social. 

 

Despesa: 11896 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de 3° - Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 02 - Estadual 

Valor: R$ 32.173,28 (Trinta e dois mil cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos). 

 

Despesa: 11897 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 – Material de consumo 

Fonte de Recurso: 02 - Estadual 
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Valor: R$ 32.173,28 (trinta e dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos). 

 

Despesa: a ser criada pela SEPLAN 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material permanente 

Fonte de Recurso: 02 - Estadual 

Valor: R$ 64.346,56 (sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis 

centavos). 

 

 Art. 2° - Para atender a suplementação da dotação de que trata o artigo anterior, nos termos 

da Lei Federal n° 4320/1964, recurso proveniente do excesso de arrecadação da receita provenientes 

do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por 

Decreto. 

 

São Sebastião, 30 de agosto de 2022. 

 

 

 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


