
PREFEITURA MUNICIPAL DE lARAS
Estado de São Paulo

CNPJ; 57.263.949/0001-00

LEI municipal 878 / 2021

Dispõe sobre Inclusão de Ação de Governo
ao Plano Plunanual, Inclusão de Ação de
Governo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
sobre abertura de Crédito Adicional Especial e
da outras providências"

Sâo Paulo, no uso Jes'legt?s, Estado de

SANCIONA e PROMULGA a seg^uWe"! E^l: APROVOU e ele

em Crescimento - Cód^0006 -'à^Acão'^Con^mr'^"r Programa - laras

pluviS'^ ̂  a cTnsTruç^rSrGrriaV'd":Tgua:

Programa - laras ení^resdment^ 'cM"^nnnfi Orçamentárias, no
100.000 - Cód 1 033 SsS a rnn^r 7 ̂ °°"s'™Çâo de Galerias -852/2020, pam o extrci^io delogi o vator rR$"m45''8:o'';'
quatrocentos e cinqüenta e oito reais e 0113™^»= ™ . f'l ' ® quatorze míi,
de Gaierias de Águas Pluviais. avos), destinados a Construção

junto à Lei Municioal^^^H^ín''''^ o Executivo Municipal autorizado a abrir
Adicional ete^o vaTof^ SSTn /"""T' ® f^^^ditoCinqüenta e oito reafe fauarenta <1datrocentos eFetoalnMslo dUrd centavos), em respeito aÕTnc™';t-eaeral n 4.320. de 17 de março de 1964, conforme abaixo;

02.00.00 - Prefeitura Municipal

«7 nfnõ " Secretaria Municipal de Obras e Serviços02.05.02 - Departamento de Obras
611 - 4.4.90.51.00 - 02.100.52
15_451.0006.1.033 - Obras e Instalações R<t mn nnn nrt
612 — 4.4.90.51.00 — 01.100.52 100.000,00
15.451.0006.1.033-Obras e Instalações r$ 14,458,40

da Lei

Praça Monção, 683 - Telefax (14) 3764-9400 - CEP 18775-000 - laras - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE lARAS
Estado de São Panlr.Estado de São Paulo

CNPJ; 57.263.949/0001-00

de que trata a cabe^'deste artbo^^^^^ Adicional|Especial
previsto para o presente exercício no valor de fTs 100^000 ^ arrecadação
aplicação (02.100.52), recursos estes omp «orsí (cem mil reais), qódigo de
de Desenvolvimento Regional do Estado de São Pauí^ rf Secretaria Estadual
através do superávit financeiro aoresentarfo n d i
anterior no valor de R$ 14.458 40 tauator7e mil n° Patrimonial do exercício
quarenta centavos). ' quatrocentos e cinqüenta e oitp reais e

I

suplementar/anular pofdecreto Executivo autorizado a
valor referido credito necessano, ate o limite de 10%, em relação ao

sSs; e Pubtueíe'" ^'
Prefeitura Municipal de laras, 13 de Abril de 2021.

MARC
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