
AUTÓGRAFO DE Nº. 003/2019 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 

 
“Dispõe sobre autorização para Reabertura de Crédito Adicional Especial 

inicialmente autorizado pela Lei nº730/2017, e dá outras providências”. 

 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber 

que a Câmara Municipal de Santa Salete, Estado de São Paulo, 

aprovou e o Senhor Prefeito Municipal promulga e sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a reabrir Crédito 

Adicional Especial no valor de R$249.077,95 (duzentos e quarenta e 

nove mil, setenta e sete reais e noventa e cinco centavos). 

 

 

Art. 2º - O crédito autorizado nesta Lei servirá para criar 

dotação no orçamento vigente com a finalidade de atender o 

convênio nº 847853, proposta 19256/2017 firmado com o Ministério 

das Cidades – Governo Federal, visando o recapeamento asfáltico em 

CBUQ e sinalização viária em diversas Vias Urbanas do Município de 

Santa Salete. 

 

 

Art. 3º - O crédito autorizado no artigo 1º será aberto na 

seguinte proporção, R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil 

oitocentos e cinquenta reais) com excesso de arrecadação por meio 

de repasse a ser efetuado pelo Governo Federal por intermédio do 

Ministério das Cidades e, R$ 3.227,95 (três mil duzentos e vinte e 

sete reais e noventa e cinco centavos) a serem custeados pela 

Prefeitura Municipal de Santa Salete a título de contrapartida, 

mediante a anulação de dotação a saber: 

 

 



020700 – Serviços Urbanos 

15.451.0153.1032 - Pavimentação, Recapeamento e Sarjetão 

4.4.90.51 – Obras e instalações 

Valor anulação         R$3.227,95. 

 

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder por 

Decreto às inclusões necessárias na Lei nº 732/2017 (Lei do Plano 

Plurianual do Município de Santa Salete) na Lei nº 760/2018 (Lei 

de Diretrizes Orçamentárias) e na Lei nº 773/2018 (Lei 

Orçamentária Anual), para fazer frente às despesas decorrentes da 

execução da presente lei, visando sua ideal execução. 

 

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder às 

inclusões necessárias nos termos do art. 43 da Lei 4.320/64. 

 

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

  Plenário “Sebastião Prudente de Moraes”. 

Câmara Municipal de Santa Salete, SP, 15 de Fevereiro (02) de 2019. 
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