
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Aperfeiçoando para fazer sempre o melhor.

EDALEO OALLA NORA, Preferia Ml10icipaf de Oooa Fratu::isca 00}l erercicio. AfJ uso
das atribuições que lhe confere a lei Orgânica do Municlpro, F/sZ SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a ssgutnte:

Art. 1°. - Fica o Poder Executivo autorizado a indurr ação no Plano P!:urianual.
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An. ~. - Fica o Poder Executfvo autorizado a incluir ação fia lei de Dífe\nzes
Orçamentárias para 2017, Anexo I - Metas e Prioridades, estsbelecida pela Lei Municipal nO
.1.556/2016, conforme Anexo n da presente lei.

An. 36• - Fica o Poder Executivo Municipal autorizaôo a abrir Crédito Adicional ~pecial
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dezembro de 2016, no valor de R$ 59.599,51 (cinqüenta e nove mi1', quinhentos e ooventa e
nov~ reais e cinqaenta e um centavos) destinados a custear despesas com ações de Defesa
Civil.

Art. 4° - Servimo de recurso para a abertura dos Créafto Adicional, dB que trata o artigo
anterior, os recursos prov61~ntes do t/Jnlstério da ~ntegraçro'f~-icnat no:v:ator rl~ R$,59.599,51
(cinqüenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta e um centavos).

Art. SU. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Agosto de 2017.

Registr-e-5e e PubfiGue-~
Em 08 de Agosto de 2017.
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