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= LEI N.o 2.310 DE 08 DE ABRIL DE 2015 =
"A ulor;ZCI o Execul ivo J'viunicipaf a abrir Crédito Adiciono/ Especia/ e das Providências.
Correlatas. "

PREFEITA
MUNJCIPAL
AURfFLAMA, Estado de São Pa ulo, etc ...
A

DI~

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanc iona e
prom ul ga a seguinte lei:

°

Artigo 10 _ Fica Executivo Municipal autorizado a abrir por deCl"eLo,
crédi to adicioúal especia l, no valor R$ 250.000,00 (duzentos cinqüenta mll reais),
destinados ac"ustear despesas com reforma, rev ital ização e modernização do Ginásio ele
Esportes , Convênio fi rm ado COI11 o Ministério do Esporte (Proposta n° 031 156/2013) ,
dos quais R$ . 243. 750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cin qLie nLa rea is) ,
oriu nd os do Convênio; e R$ 6.250,00 (se is 111 i I, du zentos e ci nqüen La rea is) de
co ntraparLida do l11unicípio.

°

Parágrafo Único créd ito a ser aberto nos term os autorizado pejo
"ca put" deste artigo, se rá coberto CO I11 recursos provenientes de excesso de arrecadação
e/oLl por anulação de dotações constantes do orçamento vigente, nos term os do inciso lI,
e/o u fIl, do § 1°, do artigo 43 , da Lei Federal 11. ° 4 .320/64.
Artigo 2° - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a
al Lerações na Lei do Plano Plurianual - PPA , e na Lei ele Diretrizes Orçan1entárias
LDO, vigentes.
Artigo 3" - Esta Lei entra em vigo r na data da sua publicação.
Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrári o .
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