
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Aperfeiçoando para fazer sempre o melhor.

LEI MUNICIPAL N° 1.60412017

IlAuforiza o Poder Executivo
MUnicipal a abrir Crédito Adicional
Especial e dá outras providências. "

'CARLOS ALBrNO SEGABINAZZI MARTfNI, Prefeito Municipal de Dona Francsce, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara
MunicipaLde Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. r. -Fica o Poder Executivo autorizado a incluir ações no Plano Plurianual
2014/2017, estabelecido pela Lei Municipal n" 1.40112013, conforme Anexo I da
presente Lei.

Art. 2°. - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir ações na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2017, Anexo I - Metas e Prioridades, estabelecida pela Lei
Municipal n° 1.55612016, conforme Anexo II da presente Lei.

Art. JO. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos
Adicionais Especiais no Orçamento para o exercício de 2017, estabelecido pela Lei
Municipal n" 1.560/2016, de 29 de dezembro de 2016, no valor de R$ 803100,00
(oitenta mil reais), destinados a custear despesas com aquisição de veículos. ~

Art. 40 - Servirão de recursos para a abertura dos Créditos Adicionais, de que
trata o artigo anterior, a redução de dotação orçamentária vinculada ao recurso
vinculado a alienação de bens vinculados ao recurso livre, no valor de R$ 16.700,00
(dezesseis mil e setecentos reais) e com redução no valor de R$ 63.300,00 (cinqüenta e
três mil e trezentos reais) de dotações orçamentárias vinculadas ao recurso livre.

Art. 5°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

Gabinete do Prefeito Municipal de Dona franciscal .,- I~, 14 dias do mês de Março
de 2017.
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