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DECRETO N° 3.601, DE 11 DE MAIO DE 2016 QQ® **"

"Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 151.996,62
(cento e cinqüenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), e dá
outras providencias".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 4.251 de 11 de maio de 2016.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto na Contadoria Municipal, um crédito adicional especial, na
importância de R$ 151.996,62 (cento e cinqüenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e
sessenta e dois centavos), cuja classificação é a seguinte.

02 - PODER EXECUTIVO
02.04 - Educação Básica
449051.91.02-12.361.0011-1.001 Obras e Instalações R$151.996,62
TOTAL R$151.996,62

Art. 2° - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, o Executivo Municipal
utilizará de superávit financeiro apurado no exercício de 2016, correspondente ao Termo Aditivo
da Secretaria do Estado da Educação, no valor de R$ 149.526,31 (cento e quarenta e nove mil,
quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) correspondente a aditamento ao Convênio
no exercício de 2016 e R$ 2.470,31 (dois mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos)
correspondente a sobra de recurso financeiro do convênio inicial.

Art. 3° - Ficam incluídos e alterados os anexos do PPA e LDO o programa de trabalho de
que se trata esta lei.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposiçõe/pm contrário.

Buritama, 11 de maio de 20/6; 98 anos de Fundação e 67 anos de Emancipação
Política.
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