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= LEI N.o 2.305 DE 25 DE MARCO DE 2015 =
"Autoriza o Executivo J'vfunicipal a abrir Crédito Adicional Especial e das Providências
Correlatas. "

A
PREFEITA
MUNICIPAL
DE
AURIFLAMA, Estado de São Paulo, etc ...

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sancIona e
promulga a seguinte lei:

Artigo 1 -Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto,
crédito adicional especial, no valor de R$ 143.240,00 (cento e quarenta e três mil,
duzentos e quarenta reais), destinados a custear despesas para obra de ga leria no ponto
critico onde está havendo alagamento de residência perto do canal na estrada municipal
ARF-1 52, consoante Convênio a ser firmado com o Fundo Estad lIal de Recursos ·
Hídricos - FEHIDRO, dos quai s R$. 140.375,20 (cento e quarenta mil , trezentos e
setenta e cinco reais e vinte centavos), oriundos do Convênio; e R$ 2.864 ,80 (dois mil,
oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) de contrapartida do município.
(I

°

Panlgrafo Único crédito a ser aberto nos termos autorizado pe lo
"caput': deste artigo, será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação
e/ou por anulação de dotações constantes do orçamento vigente, nos termos do inciso TI ,
e/ou IlI , do § 1°, do artigo 43, da Lei Federal 11 .° 4 .320/64.
Artigo 2° - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a
alterações na Lei do Plano Plurianual - PPA, e na Lei de Diretri zes Orçamentárias
LDO, vigentes.
Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 4" - Revogam-se as disposições

ém contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA, 25 de março de 20 15.
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