
,
J

.
fJ9U", »a ÇJJraia

"IlA!NHA DAS ÁGUAS"

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Munici-
pal da Estância de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da
~ Estância de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a

seguinte
L E I:

Artigo 12 - Fica o Executivo Municipal
autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial até o limite -
de ~$4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros),des-
tinados a ocorrer as despesas com a contratação de serviços prQ
fissionais de contabilidade, obedecendo a seguinte classifica-

•
~çao:

2• EXECUT IVO
2.4 - SERVIÇO DE CONTABILID1.DE

)000 Despesas Correntes
)100 - Despesas de Custeio
)130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais •••••••••

Cr$ 4.500.000
Pxtieo 22 - O Crédito autorizado pelo

,artigo anterior sera coberto com os recursos provenientes do
excesso de arrecadação previsto para o presente exercício.

Artigo 32 - Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Prefeitura Municipal da Estância de Á-
guas da Prata, aos vinte e sete dias do mês de novembro de mil



•

•
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E.tedo de 5150 Paulo

?praia

novecentos e oitenta e cinco.
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Prefeito ~unicipal

Jii?iAN~MES
Secretária

Cartório do Registro Civile Anexos - Aguas da Prata., S.P .
R«:onh o 1(') f1rm(l(~) ( ~ p.
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Em Tut.' da ~:~~

R~~lnll Te('doro P",-ümi . tstri.a mt~rina. 1--'1
Rob/$on C"$ar Teodoro Paei"r.i - ('S~16Hnto t.ulcr~.l'i.) X_

Valor RecebIdo por flrm~ Cf~&~Q"t~"'~_
S~.l,U Ide tlllr,O~.PI YJ,.":!!~,_.)b t,. ..

Dou U, Aguiu dl Prata.--O
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