
LEI MUNICIPAL Nº 242, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.

“Autoriza a Abertura de Crédito Especial ao

Orçamento Geral do Município, do Exercício de

2021, no valor de R$ 1.428.932,22 (um milhão,

quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta

e dois reais e vinte e dois centavos), com a

finalidade de aplicar os recursos da

complementação-Valor Anual Total por Aluno

(VAAT) da União para o FUNDEB, conforme Lei

Federal n.º Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020,

e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BENEDITINOS, Estado do Piauí, no uso de

suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço SABER a todos os habitantes

deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Municipal:

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

especial por excesso de arrecadação em Programas e Ações já constantes no orçamento vigente,

no valor de R$ 1.428.932,22 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e

dois reais e vinte e dois centavos), com a finalidade de aplicar os recursos da complementação-

Valor Anual Total por Aluno (VAAT) da União para o FUNDEB, conforme Lei Federal n.º Lei

14.113, de 25 de dezembro de 2020, conforme disposto nos artigos 40 a 43 da Lei n.º 4.320/64.

Art. 2º - A abertura dos créditos dentro do limite autorizado pelo artigo anterior,

será realizada por Decretos emitidos pelo Poder Executivo, com a indicação de elementos de

despesas e fontes de recursos compatíveis com as necessidades de gastos com educação do

município.



Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual - PPA 2018/2021, nos moldes e

naquilo que for pertinente, com o objetivo de possibilitar a aplicação dos recursos do Valor Anual

Total por Aluno (VAAT).

Art. 4º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias - LDO do exercício de 2021,

nos moldes e naquilo que for pertinente, com o objetivo de possibilitar a aplicação dos recursos do

Valor Anual Total por Aluno (VAAT).

Art. 5.º Para fazer face à despesa estipulada no artigo 1.º, fica o Executivo

Municipal autorizado a utilizar os recursos da complementação-Valor Anual Total por Aluno

(VAAT) da União para o FUNDEB, conforme disposto no inciso II do § 1.° do art. 43 da Lei

Federal n° 4.320/64, no valor de R$ R$ 1.428.932,22 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil,

novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos).

Art. 6º - A abertura do crédito suplementar especial, autorizada nesta lei será

efetivada através de Decretos do Executivo nas fontes de recursos pertinentes e não onera o

percentual estabelecido pelo art. 4º, I da Lei Municipal nº 230, de 14 de dezembro de 2020.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENEDITINOS, ESTADO DO

PIAUÍ, 22 DE SETEMBRO DE 2021.

______________________________________________
JULLYVAN MENDES DE MESQUITA

-Prefeito Municipal-
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