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"RAINHA DAS ÁGUAS"

Estado de São Paulo----

•

lEI NO766 D3 05 DEABRILDE 1984.

It~ispõe sôbre Abert1tra de erédi to Especial'

EDJA~A DE Ln~ VAL~, Prefeito Kunicipal -
da Estância de ~{guaB da Frata, Estado de São Paulo, usando das
atribuições leeais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estân
eia de l~as da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a segui
te

L TI I:- --
Artigo lQ - Fica o Poder Executivo Munici-

pal autorizado a abrir um crédito adicional especial; na impor-
tância de CR$ 400.000,00 (Quatroce~tos mil cruzeiros), destina-
do a aquisição de E~uipamentos e ~aterial Fermanente, obedecen-
do a seguinte classificação orçamentaria:

j\rti30 22 - C crédito autorizado pelo arti
£0 ~~terior, será coberto com recursos provenientes da ~~ulação
parcial da seguinte dotação orçamentaria:

•

02.
02.19

02,
02.18

Ei""CUTIVO

- ES?O:t~E ::s C"JL'I'UF.A
~4000 - Despesa de Capital

4100 - Investimentos
4120 - E~uip~entos e Matérial PermEk~ente

- .t:..u:;CUTr/o

- SERVIÇOS 1illNICIPAIS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal

3111 - Pessoal Oivil
Art~eo 3Q - A i~portância especificada no

artigo lº, poderá ser suplementada em nais 50% do seu valor, -
caso esta seja insuficiente para os fins ~ue se destina.

ArtiR'O 4º - T.'sto 'e' ~ •- ~ ~ L ~) en~rara em vigor na
data de sua publ";cação, re'"ogadas d' - •

• v as ~srosiçoes em contrario.



"RAINHA DAS ÁGUAS"

Estado de São Paulo

Prefeitura llQ~ici?al da Eet~,cia de 19uas
da Prata, aos cinco dias do nês d- abril de mil novecentos e
oitenta e Quatro.

EDJ~ VALA

•
Prefei to rTv.nici!l9.1
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