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=LEI N.O 2.316 DE 08 DE ABRIL DE 2015 = 
"Autoriza o Executivo MUl1icipal ó abrir Crédito Adicional Especial e das Providêllcios 

CorrelC/tas. " 

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
AURIFLAMA, Estado de São Paulo, e lc .. . 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovoLI e ela sanciona e 

.
promtdga a seg, uinte lei: 

Artigo 10 - Fica o Executivo Mlll1icipal autorizado a abri r por 
dec reto , crédito adicional especial , no valor de até R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 
reais), destinados a custear despesas para cOnstrução de rolatória no cruzamento da 
i-\ venida João Rodri gues Femandes e Rua .T osé Bri tes Figueiredo. 

Parágrafo Único - °crédito a ser aberto nos termos autorizado 
pelo "caput" deste artigo, será coberto com recursos provenientes de excesso de 
arrecadação e/ou por anulação de dotações constantes do orçamento vigente, nos termos 
cio inci so n, e/ou I fI, do § 1°, do artigo 43, da Lei Federal n. o 4.320/64. 

Artigo r - Fica o Executivo Municipal au tori zado a proceder 
alterações na Lei do Plano Plurianual - PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LDO, vigentes. 

Artigo 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA , 08 de abril de 201 S . 
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