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PaEFZI7UilA UUNICI?AL DA E5~ÂNClAm; lGUAS nA ?RATA====~:================================::============c==
LEI N2792 DE 07 DE D~~~O DE 1984.-

"Aprova o Crçn:onto Plurinnunl do Inv08t~ntoo do ~~io!pio de 19uas da Prata,
pora o triôni0 1985/87."

EDJA~ DE LIUA VAL\, l'rofeito lúln1cipnl da EotUnoin de 19uIlB da Prata, Estado
de são Paulo, no uno do BUtlS atribuições legais que lhe silo conferidao por lei,

Faço snbcr que a Cârr.ara :lunic1pal da .F.atâncin de .~a9 da Trota decrotou e eu _

sanoiono e pr~o a seguinte
UH.:

tif,O1< - O Crçe.:r.ontoPlurianual de Inveetaentos do 1:unio!pio de 19uae da -
Prata, para o triênio do 1985/87, oonotituido peloo anexos integranteo deeta lei e elaborado na forca
do Ato Co:plecentnr n243, de 29 de janeiro de 1959 s suas codificações pcaterioreo, oot~~ pare o p.!
r!odo, no dcopoooo de oapitol em ~2.l23.583.000,00 (doia bilhõeo, oonto e ,~nte e trôo milhõee, eei~
ocntoe e oitenta e trêo cil cruze1roo).

Artigo 2' - Co recurso dostinados no financie.:r.entodan despeoOB de Capital, -
eot1nados no Crç=onto Plurianual do InveetiJ:lontospura o triênio do 1985/87. oão nona diBtr1bu1dos:

~

RECEITAS DE CAPITAL 1985
Supcravi t do Crça't.onto
Corrente 414.555.988
Operaçõee de Crédito 20.000.000

1985

435.450.000
45.000.000

1967

532.724.5l2
50.000.000

TOTAL

1.)83.731.500
125.000.000

,..~



-.
• • •• AlienaçãodeBens 9.000.000 15.000.000 25.000.000 49.000.000

Transferência de Capi.
tal 115.951.400 200.000.000 250.000.000 565.951.400

TOTAL 2~.5~~;~~~======6~~;~~~~~~~_=======~~b;b~~;~~~=====~;~~J;~~J;ºº~
Artigo 32 - As Despesas de Capital proer~Bdacoe base nos recursos considerados

disponíveis, desdobrar-se-ão na seguinte forma:
DESPESAS PORCATEGo:lIAS ECONOlo!ICAS ~ 1986 1987 TOTAL

Investimentos 507.555.572 676.000.000 832.044.4282.015.600.000
InversõesFinanceiras 40.000.000 20.000.000 35.000.000 95.000.000
TransferênciadeCapital 11.962.816 450.000 680.184 13.083.000

TC~AL _2~~;~~~;~~~====~~~~~~~~º~=====~~b;b~~;~~~===~;~~~.6~3~~~~
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VALENTINA NADInIJOMES

Secretária
DE LIJ,:A V,

PrefeitoMunicipal

zembro de mil novecentos e

Artigo 42 - Na elaboração das propostas orç~entária8 anuais, do período serão
ajustadas às importâncias consignadas aOB projetos, podendo em decorrência da alteração da receita, se
rem criados novos e supricidoe ou reformulados projetos constantes dos anexos desta Lei.

Parágrafo Úllico:- As inportâncias referentes aos exercícios de 1986 à 1987 esti-
mados a preços atuais, serão corrigidos monetariamente, por ocasião da elaboração dos orçamentos
anuais correspondentes àqueles exercícios.

Artigo 52 - Esta Lei entrará em vigor no dia lQ de janeiro de 1985, data em que
serão revogadas as disposições eo contrário.

~unicipalda Estância de 19uas da Prata, aos sete dias do mês de de-
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