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                                                    LEI N° 1638/2021. 

 

 

Autoriza a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Inhaúma a 

devolver, antes do encerramento do exercício de 2021, à 

tesouraria do Município de Inhaúma, as disponibilidades 

financeiras verificadas em caixa. 

 

 

Art. 1° - Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Inhaúma autorizada a devolver, 

antes do encerramento do exercício de 2021, à Tesouraria do Município, as disponibilidades 

financeiras da Câmara Municipal de Inhaúma, verificadas em caixa, no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), em parcela única. 

 

Parágrafo único. A devolução de valores está condicionada ao repasse do duodécimo. 

 

Art. 2º - Esta devolução extraordinária é feita em razão da pandemia do Coronavírus 

devendo-se utilizar os recursos do caput exclusivamente no combate ao COVID-19 em Inhaúma 

e/ou na execução de obra para interligação de reservatório de água, existente no Bairro dos 

Milagres com o sistema de água municipal. 

 

§1º Os recursos devem ser utilizados, prioritariamente, para a compra de medicamentos, 

insumos e equipamentos para o combate a Pandemia da COVID-19, em nosso município. 

 

§2º Não sendo necessário o uso, em sua totalidade, ou mesmo em parte, para a hipótese descrita 

no parágrafo anterior, estes deverão ser destinados para a construção da interligação do 

reservatório de água no Bairro dos Milagres com o sistema de água municipal. 

 

Art. 3º - Até 60 (sessenta) dias após a devolução deverá o Município prestar constas da 

aplicação do recurso, demonstrando qual foi sua utilização. 

 

Parágrafo único. A alteração da finalidade da aplicação do recurso somente será possível se 

tiver aquiescência da Câmara Municipal por meio de alteração da presente lei.  

 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Inhaúma, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Geraldo Custodio Silva Junior 

Prefeito Municipal 

 

 


