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DECRETO Nº 4007/2022, DE 05 DE AGOSTO DE 2022 

"Dispõe sobre a abertura  de crédito adicional suplementar e dá outras providências” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei 

Orgânica do Município: 

DECRETA: 

Art. 1º - Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 30.000,00 (trinta e mil reais), o crédito aberto na 

forma do artigo será coberto com recursos provenientes de transposição 

 

Art. 2º- Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da 4.320/64. 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

DECRETO Nº 4017/2022, DE 30 DE AGOSTO DE 2022 

"Dispõe sobre a abertura  de crédito adicional suplementar e dá outras providências” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei 

Orgânica do Município: 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), o crédito aberto na forma do artigo 

será coberto com recursos provenientes de remanejamento 

 

 

Art. 2º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos reais ), o crédito 

aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de transferência 

 

 

Art. 3º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), o crédito aberto na 

forma do artigo será coberto com recursos provenientes de permuta 
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Art. 4º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da 4.320/64. 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

DECRETO Nº 4018/2022, DE 31 DE AGOSTO DE 2022 

"Dispõe sobre a abertura  de crédito adicional suplementar e dá outras providências” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei 

Orgânica do Município: 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), o crédito aberto na forma do artigo 

será coberto com recursos provenientes de remanejamento 

 

Art. 2º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 135.700,00 (cento e trinta e cinco mil, setecentos reais ), o 

crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de transferência 
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Art. 3º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 267.200,00 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos reais ), 

o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de permuta 
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Art. 4º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R$ 637.500,00 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos reais ), 

o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação 
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Art. 5º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da 4.320/64. 

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

 


