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LEI N2161 DE 21 DE ABRIL DE 1984.-

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicio-
nal Especial."

EDJALMA DE LIMA VALA, Pre:feito k'unicipal
da Estância de Águas da Prata, Estado de São Paulo, usando das
atribuições legais que lhe são conf"eridas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Es-
• tância de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a

seguinte

•

.!! ]i; I:
Artigo 12 - Fica o Poder Executivo Munici

paI, autorizado a abrir um crédito adiCional, na importância de
~$2.300.OO0,OO (Dois milhões e trezentos mil cruzeiros), desti-
nados a atender as despesas de salário do funcionário registra-
do, obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

02 - Executivo
02.10 - Serviço de Engenharia

3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil ••••••••••••••• 2.300.000,00

Artigo 22 - O crédito autorizado pelo ar
tigo anterior, será coberto com recursos provenientes da redu-
ção orçamentária abaixo discriminadas:

02 - Executivo
02.10 - Serviço de Engenharia

3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custsio
3130 - SerViços de Terceiros e Encargos
3131 - Rem.de Ssrv.Pessoais........ 2.300.000,00

Artigo 32 - A importância especi:ficads _
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no artigo lQ, poderá ser suplementada em mais 50% do seu valor,
caso esta seja insuficiente para atender as despesas que se de~

tina.
Artigo 42 - Esta Lei entrará em Vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de 19uas

da Prata, aos vinte e sete dias do mês de abril de mil novece~
tos e oitenta e quatro.
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Prefeito Municipal
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