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o PREFEITOMUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVA't; Estado do Paraná, SR.
SilVIO GABRiel PETRASSI,no uso das atribuições legais conferidas por Lei, faz saber que:

O POVODO MUNiCíPIO DEARIRANHADO IVAr, por seus representantes na
CÃMARA MUNICIPAL, aprovou e, eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

Art. 1" - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento,
crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.136.127,57 (Um milhão cento e trinta e seis
mil cento e vinte e sete reais e cinqüenta e sete centavos) para cobertura das despesas
abaixo relacionadas:

Codificação Especificação Valor R$
09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços
01 Departamento de Obras

15.451.1501.1.081 Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações

TOTAL 1.136.127,57

Art. 2" - Como recurso para a abertura dos créditos previstos no artigo
anterior, será utilizado PROVÁVEL EXCESSODE ARRECADAÇÃO proveniente do Convênio
613/2013 que firmaram o Município de Ariranha do Ivai e o Estado do Paraná por sua
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB, que tem por objeto a
pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares com ênfase a
trafegabilidade de estradas rurais, no valor de R$ 1.136.127,57 (Um milhão cento e trinta e
seis mil cento e vinte e sete reais e cinqüenta e sete centavos).

Art. 3" - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4" - Das alterações constantes dessa lEI ficam também alteradas as
ações do PPA e o Anexo de Metas e Prioridades da lei de Diretrizes Orçamentárias, no que
couber.
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