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

EDJALMA DE Ln~ VALA. Prefeito Municipal
da Estância de 19uas da Prata, Estado de São Paulo etc., usando
das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

•Faço saber qua a Camara Municipal da Estân
eia de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te

~ E l'
Artigo 12 - Fica o Poder Executivo Xunici

paI, autorizado a abrir um crédito adicional especial, na impor-
tância de ~$4.824.640,80 (~uatro milhões. oitocentos e vinte ~ua-
tro mil, seiscentos e quarenta cruzeiros e oitenta centavos), des
tinado a cobertura de despesa com juros e amortização do emprésti
mo contratado com o EANESPA S/A em 03.08.83, obedecendo a seguin-
te classificação orçamentária:

2 Executivo
22 Encargos Gerais do Município

3000 Despesas Correntes
)200 Transferências Correntes
)260 Encargos da Dívida Interna

l
3266 Juros da D{vida Contratada •••••••~$4.097.458.15
4000 Despesas de Capital
4300 Transferências de Capital
4350 Amortização da D{vida Interna
4351 Amortização da D!v-Contratada ~$ 727.182.65

Artieo 22 - O crédito autorizado pelo
artigo anterior, será coberto com o recurso proveniente da anula-
ção parcial da seguinte dotação orçamentária:

2 Executivo
21 Assistência e Previdência
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3000 Despesas Correntes
3100 Despesas de Custeio
3113 Obrigações Patronais •••••••••••~$4.824.640,80

ArtigQ )2 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contráriO.

Prefeitura k~icipa1 da Estância de 1-
guas da Prata, aos vinte e cinco dias do ês de outubro de mil no
vacentos e oitenta e tres.

,. .

Prefeito Municipal

~~<C=---
VALENTlliA NAD~ GOMES

Secretária
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