
 
 
 
 
    LEI  Nº  2.815,  DE  23  DE  ABRIL  DE  2009 
 
 
 
     Altera o Artigo 2º  da Lei nº 2.801, de 
     16 de dezembro de 2008. 
 
    DR.AGENOR MAURO ZORZIDR.AGENOR MAURO ZORZIDR.AGENOR MAURO ZORZIDR.AGENOR MAURO ZORZI, , , , Prefeito Municipal da 
Estância de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
    FAZ SABERFAZ SABERFAZ SABERFAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
 
    ARTIGO 1º - O Artigo 2º da Lei nº 2.801, de 16 de 
dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
    “Artigo 2“Artigo 2“Artigo 2“Artigo 2º º º º ---- O valor da presente aquisição é de  O valor da presente aquisição é de  O valor da presente aquisição é de  O valor da presente aquisição é de 
R$.153.555,88 (cento e R$.153.555,88 (cento e R$.153.555,88 (cento e R$.153.555,88 (cento e cinqucinqucinqucinquenta e três mil, quinhentos e enta e três mil, quinhentos e enta e três mil, quinhentos e enta e três mil, quinhentos e cinqucinqucinqucinquenta e cinco reais enta e cinco reais enta e cinco reais enta e cinco reais 
e oitenta e oito centavos), os quais serão utilizados para pagamento de tributos e oitenta e oito centavos), os quais serão utilizados para pagamento de tributos e oitenta e oito centavos), os quais serão utilizados para pagamento de tributos e oitenta e oito centavos), os quais serão utilizados para pagamento de tributos 
municipais, lançados em nome dos proponentes e das empmunicipais, lançados em nome dos proponentes e das empmunicipais, lançados em nome dos proponentes e das empmunicipais, lançados em nome dos proponentes e das empresas que os mesmos resas que os mesmos resas que os mesmos resas que os mesmos 
fizerem parte.fizerem parte.fizerem parte.fizerem parte.””””    
    

            ARTIGO 2º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
um Crédito Adicional Especial com a seguinte classificação orçamentária, para 
complementação do Crédito aberto pela Lei nº 2.801, de 16/12/2009: 

 
02 – Poder Executivo 
0206 – Obras e Serviços Urbanos 
020610 – Obras e Serviços Municipais 
154520180.1071 – Aquisição de uma área de terras para ampliação da 

área  verde no Município 
4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis:...........................               R$. 9.811,81 
 
    ARTIGO 3º -  O crédito aberto na forma do artigo 

anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte 
dotação do orçamento vigente: 

 
02 – Poder Executivo 
0206 – Obras e Serviços Urbanos 
020610 – Obras e Serviços Municipais 
154510231.1042– 4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis -     R$. 9.811,81 
    
    
    
    



    
    
    
    
                ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
    Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita 

do Passa Quatro, 23 de abril de 2009. 
 
 
 
         DR.AGENOR MAURO ZORZIDR.AGENOR MAURO ZORZIDR.AGENOR MAURO ZORZIDR.AGENOR MAURO ZORZI    
                            PREFEITO MUNICIPAL    PREFEITO MUNICIPAL    PREFEITO MUNICIPAL    PREFEITO MUNICIPAL    
    
                Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 23 de 

abril de 2009. 
 
 
 
            JOSÉ LUIZ MODAJOSÉ LUIZ MODAJOSÉ LUIZ MODAJOSÉ LUIZ MODA    
                                   CHEFE DE GABINETE               CHEFE DE GABINETE               CHEFE DE GABINETE               CHEFE DE GABINETE    


