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Autoriza o Poder Executivo da Estância Turística de santa Fe do sul, a abertura de crédito

aáicional especial no orçamento vigente, e da outras providências.

Evandro Farias Mura, Prefeito da Estância Turística de santa Fe do sul, Estado de são Paulo'

no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. io - Fica o poder Executivo, autorizado por sua Contadoria, a proceder crédito adicional

especiar no varor totar de R$ 2.1so.ooo,oo (Dois Mirhões cento e cinquenta Mil Reais), para

suportar as despesas pertinentes, conforme abaixo consignado:

unidade Executora: 02.06.0í - SECRETARIA DE OPB4S E--S-ETylç"o^s-TBLlCOS

Func. Programática:1 5.451.0005-1.001- CONSTRUçÃO, AMPLpçÃO E REFORMAS

Elemento Óespesa: 4.4.90.51 - Obras e lnstalações (0493)

Fonte de Recursos: 02 - Transferências e convênios Estaduais

õi;;"d;j'tóôi.õ)t - lnfraestrutura urbana - Recape SDR 102817t2022 - Estadual

Valor do Crédito: 2.000'000,00
nófrc"iao' 1OO.OZ2B- lnfraestrutura Urbana - Recape SDR 10285512022 - Estadual

Valor do Crédito: 150.000,00

AÉ. 2o - os recursos necessários à cobertura do credito Adicional Especial de que trata o caput

do artigo 1o, serão provLnientes de Excesso de Arrecadação, advindas de: Transferências e

convênios Estaduais (FR O2), nos termos da Lei Federal q.lzo de 17t}3t1964, artigo 43' §1o, ll

(excesso de arrecadaçáo):

FoNTE RECURSO: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 2.150.OOO'OO

nos anexos do Plano Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes
Parágrafo único - Ficam incluídos t

Orçamentárias - LDO; e na LOA, as despesas criadas na Presente Lei.

Art. 30 - Esta Lei entra em v , revogadas as disPosições em

contrário
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Regiàtrada em livro proprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma

data.

Gilvan de Melo
Secretário de Administração

data de sua

do Sul, dede
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