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LEI N.0 862, DE 08 DE AGOSTO DE 2017.

f

Abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária Anual para exercício de 2017, para
os fins que especifica.
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MÁRCIO HAMILTON CASTREQUINI BORGES, Prefeito
~ Pr,· f r·, cc ' · ·,!.·)~,·i.-, r- ·':544/ .l ft tunicipal de Mira Estrela, Estado de São Paulo, usando das
~ .. .'' . · ·
·· · ·· ................... ...... ............... f tribuições que lhe são conferidas, FAZ SABER que a Câmara
~ Li'. :. ;:',:~:'. r.·;_
:;-:< :::;7/ .L CC: t.~ifi!~ ESTHEi.J1fvlunicipal de Mira Estrela aprovou e eu Promulgo a seguinte Lei:-
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autorizado a abrir um Crédito Adicional

~ ................. .... Süp~mepta;r;I,J.p·yaJ~de-.R:$-3-0~00(frezentos reais), par~ as seguintes despesas:
·-~ .... -: ~~·1'1:\"'<:~ ;.~·> t.:· .. ..t~;.::·;~.t'l. """ ~i'.'Õ.l.<Ml':::"f..!.ru'\~~.h.;:, ~.:I...~C"'IOQ.~U'JI-"6:~..;c,r."'IO:::.-)"'>"" -. ;

02-PREFEITURA MUNICIPAL
02.07- CULTURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO
02.07.01 ~ CUL TURA,ESPORTE,LAZER E TURISMO
27.695.0014.2042.0000- Manutenção das Atividades do Turismo
F.234- 3.3.90.30.00- Material de Consumo
R$ 300,00 Fonte 01- Tesouro
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Art. 2°- Os créditos especiais de que trata o artigo 1o, será coberto com
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Ol-LEGISLATIVO
01.001 - AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.001.2.001 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
F.09- 3.3.90.39.00- Outros Serviços de
Terceiros- Pessoa Jurídica
R$ 300,00 Fonte: 01 -Tesouro
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Art. 3°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Município de Mira Estrela, 08 de Agosto de 2017.

QUINI BORGES
·cipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefei a Municipal de Mira Estrela, na data supra por
afixação no lugar de costume e de conformidad com o Parágrafo 2°. do Artigo 50 da Lei Orgânica
do Município de Mira Estrela.

