
 
 

 

 
 

                        LEI N º  2.216, DE 24 DE JANEIRO DE 2.020. 
                       Autoriza o Poder Executivo a adquirir área de terreno       
                       mediante desapropriação amigável ou judicial, autoriza  
                       a abertura de crédito especial e dá outras providências. 
 

 

 

                                 MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito do 
Município Santa Ernestina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e, ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1 º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desapropriar área de 

terreno destinada à instalação de um distrito industrial no município de Santa 

Ernestina, com fundamento no disposto no decreto lei federal n º 3.365, artigos 

1º, 2 º e demais dispositivos, com vista à implementação dos objetivos 

delineados na Lei Complementar municipal n º 005, de 14 de maio de 2008. 

 

Art.  2 º. Para acorrer as despesas referidas no artigo anterior, fica o Poder 

Executivo autorizado a abrir na contadoria municipal um crédito especial no 

valor de R$ 431.612,06 (quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e doze reais 

e seis centavos), as quais ficam classificadas e codificadas conforme a funcional 

programática abaixo: 

Codificação 
Cat. 

Econômica 
Ficha Valor R$ 

Unidade 

02.03.01.15.452.0034.1.028 4.4.90.61.00 
Nova 
FR-05 

431.612,06 

PDSE-  
Prog. 

Desenvolvimento 
Empresarial de Sta 

Ernestina 

Valor Total dos Créditos R$ 431.612,06 

 

 



 
 

 

 

Parágrafo único - O crédito ora autorizado será coberto com recursos 

provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 

exercício anterior, conforme art. 43, § 1 º, I, da lei federal 4320/64 no valor R$ 

431.612,06 (quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e doze reais e seis 

centavos), recurso da Cessão Onerosa 2019. 

Art. 3 º. Na conformidade com as suas disponibilidades, caso haja uma decisão 

consensual entre expropriante e expropriada, poderá o valor da operação ser 

pago parceladamente, com juros não superiores aqueles pagos para caderneta 

de poupança. 

 

Parágrafo Único – Caso as parcelas transcendam o presente exercício 

financeiro, fica o Poder Executivo autorizado a valer-se do disposto no artigo 

167, § 2 º da Constituição Federal procedendo sua reabertura nos limites do seu 

saldo independente da edição de nova lei. 

 

Art. 4 º.  Para os efeitos do que dispõe o artigo 165, I, II da Constituição Federal, 

que versa sobre as leis financeiras do município, fica a contadoria municipal 

autorizada a proceder a inclusão no respectivo projeto e nos anexos da lei n º 

2.123 de 28/11/2017 que aprovou o PPA e a Lei n º 2.210, de 11/12/2019 que 

estabeleceu as Diretrizes orçamentárias relativamente ao exercício de 2020. 

 

Art. 5 º. Tratando a presente lei de matéria financeira e de cunho autorizativo, 

suas aplicações bem como a elaboração dos novos anexos ficam condicionadas 

à edição do decreto do Executivo, que deverá contemplar as devidas 

modificações no PPA e na LDO, bem como na peça orçamentária, nos termos do 

artigo 42 da lei federal n º 4320, de 17 de março de 1964, e obediência às 

normas de regência. 

 

 

 



 
 

 

 

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Santa Ernestina, aos 24 de Janeiro de 2.020. 

 

 
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal 
 

 

 

Registrada na Secretaria Administrativa da Prefeitura, afixada em local de 
costume e enviada para publicação. 

 

 

 


