
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado do Minas Gerais 

LEI NO 2,172, de 18 de dezembro de 2008. 

Autoriza abertura de crédito especial e dã 
outras providencias. 

0 Povo do Municiplo de Salinas por seus representantes na Camara Municipal 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1 0. Fica 0 Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial para fazer face ao 
convènio firmado pelo Municipio de Salinas corn o Estado de Minas Gerais, através da 
Secretaria de Estado de Cultura, visando a construçao do prôdio pam abrigar 0 "Museu da 
Cachaça", em imóvel de propriedade do Municipio, corn area de 13.120 m 2, (treze mil, cento e 
vinte metros quadrados), localizado ao none, entre a Rua 04 e Vila Sobradinho, no Bairro Casa 
Blanca; ao sul corn a Rua Bento Pereira da Mata; a leste corn a Rodovia Salinas/Pedra Azul e a 
oeste corn a Avenida Antonio Carlos. 

Art. 20. Para atender as despesas decorrentes desta lei no corrente exercIclo, fica o Executivo 
Municipal autorizado a abrir o crédito especial de R$ 774.400,00 (setecentos e setenta e quatro 
mil e quatrocentos reais) na seguinte dotaçAo orçamentária: 

0209 Secretaria 	Municipal 	de 	Educaçâo 
Ciência e Tecnologia 

13 392 01311.158 Construção do Museu da Cachaça 

44905101 Obras 	e 	instalaçOes 	de 	Dorninio 
Püblico 

TOTAL R$ 774.400,00 

Art. 30. Pam abertura do crédito especial constante do artigo anterior, fica o Municipio 
autorizado a utilizar recurso de excesso de arrecadação conforme previsto no artigo 43, 
paràgrafo Onico da Lei 4.320/64. 
Recurso de convènio construção do Museu da Cachaça ____________ R$ 774.400,00 

Parãgrafo ánico - as despesas decorrentes deste Convênio nos prOximos exercicios, serâo 
consignados nos orçamentos vindouros. 

Art. 40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçoes em 
contrário. 

Salinas, 18 de dezembro de 2008. 

JosE ANTONIO PRATES 

Prefeito Municipal 
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