
       LEI ORDINÁRIA N. 467, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010. 
 

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito 
Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Anulação 
e dá outras providências”. 

 
 OSVALDENIR RIZZATO, Prefeito 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 ele promulga e sanciona a 
seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir por 
Decreto, Crédito Adicional Especial no valor de R$-150.500,00 (Cento e cinqüenta mil e 
quinhentos reais).  
 
 Art. 2º - O crédito autorizado no artigo anterior servirá para criar 
dotação no orçamento vigente com a finalidade de atender o convênio celebrado entre esta 
municipalidade e a União, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa 
Econômica Federal, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução de 
Implantação e Modernização de Infra-Estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer/Reforma de 
Estádio Municipal. 
 
 Art. 3º - O crédito autorizado no artigo 1º. será aberto na seguinte 
proporção; R$-97.500,00, (noventa e sete mil e quinhentos reais), através de crédito adicional 
especial e R$-53.000,00, (cinqüenta e três mil reais) por anulação. 
 
 Parágrafo Único: Para que seja aberto o crédito especial 
proveniente da anulação, serão anuladas as dotações orçamentárias das seguintes fichas: 
 
I – Ficha 144 – Desporto e Lazer 
Equipamento e Material Permanente 
Categoria Econômica – 4.4.90.52.00 
Valor a ser anulado = R$-3.000,00 
 
II – Ficha 155 – Reserva de Contingência 
Reserva de Contingência 
Categoria Econômica – 9.9.99.99.00 
Valor a ser anulado = R$-50.000,00 
 
 Art. 4º. – Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder por 
Decreto às inclusões necessárias na Lei nº. 450/2009 (Lei do Plano Plurianual do Município de 
Santa Salete), na Lei nº. 432/2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e na Lei nº. 451/2009 (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 dos incisos II e III 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. 
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