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LEI NO2.262 DE 07 DE JULHO DE 2017

"Trata de emenda à Lei n.o 2.223/16, para os fins de alteração do
anexo denominado Demonstrativo VII, do art. 20, para os fins de
estimativa e consideração de renúncia para concessão do Refis,"

CARLOS HENRIQUE FORTES
Prefeito do Município de Águas da Prata (Estância Hidromineral),
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DEZENA,
Estado de

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 1° - O Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da
Renúncia de Receita, do artigo 2°, da Lei 2.223/2016, o qual indica a
inexistênCia de renúncia de receita, passa a viger com o anexo demonstrativo,
de forma a demonstrar a efetiva consideração da renúncia relativa ao programa
Refis na estimativa de receita da lei orçamentária, bem como, acompanhado de
estudo contábil indicando que a aprovação do Refis não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 2° - Esta iei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Pra (Estância Hidromineral), aos sete dias
do mês de juiho de dois mil e de set
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS'

ANEXO DE METAS FISCAIS
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