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DECRETO No 2.667 12022 - de 21 de Fevereiro de 2022.

Súmula: Altera a programação de Desembolsos do Orçamento Geral do Município para o corrente exercício e

dá outras providências.

o pREFEITo EM EXERCÍCIo Do MUNICÍpIo DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, sr Alcides
Aparecido de Brito, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e tendo em vista o

disposto no Artigo 42 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1.o - Fica alterada a programação de Desembolsos a partir do mês de fevereiro do corrente ano,

conforme suplementações e execuções orçamentarias.

Art. 2.o - O Cronograma de Desembolso poderá ser revisto e ajustado periodicamente, de acordo

com os ingressos de receitas e necessidades de realização de despesas.

Art. 3.o - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

Paço Municipal, 21 de fevereiro de 2022.
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ESTADO DO PARÂ,NA
PREFE,ITURA MUNICIPAL DE PAULA FREI'IAS

SECRETARIA NIU\ICIPAI, DE T'INANÇAS

DECRETON" 2,66712022_DE 21 DE FE\'EREIRO DE 2022.

Súnrula: Altera a Programação de f)esernbolsos do
Orçamento Gcral do Município para o corrente
erercicio e dá outlas providências.

o PITIIFI']ITo EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PAULA
f REITAS. I:stado do Paraná, Sr Alcides Aparecido de Brito, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas. e tendo ern r,ista o
disposto no Artigo 42 da I-ei n" 4.320. dc I7 de março de 1964,

DECRETA:

An. 1." - Irica alterada a programação de Desembolsos a partir do rnês

de fêvereirt> do corrente ano. confrrrme suplementações e execuções
orçamentarias.

Art. 2." - O Cronogranra rlc Dcscnrbolso poderá ser revisto e ajustado
periodicantente, de acordo oom os ingressos de receitas e necessidatles
de realizaçào de despesas.

Art. 3." - Revoga«las as disposições em contrário, cstc f)corcto cntra
cm vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal. 2l dc Ír'r'ereiro de 2022
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