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EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal

da Estância de 19uas 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 Es-
tância de iguas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a s~
guinte

L E I:

120.000,00
20.000,00

Artigo lQ - Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de
Cz$319.000,00 (trezentos e dezenove mil cruzados), para atender
despesas com a seguinte classificação orçamentária:

2. - EXECUTIVO
2.20 - SETOR DE ESPORTE E TURISMO

~ 4110 - Obras e Insta1ações ••••••••• Cz$ 319.000,00
T O T A L Cz$ 319.000,00

Artigo 20 - O Cr~dito aberto pelo artigo
anterior será coberto com os recursos provenientes da redução o£
çamentária abaixo discriminada:

2. - EXECUTIVO
2.17 - ENSINO DE lO GRAU

3120 - Material de Consumo ••••••••• Cz$
3131 - Remuneração Serv.Pessoais •••Cz$

2. - EXECUTIVO
2.18 - NUTRIÇXO ESCOLAR

3120 - Material de Consumo ••••••••• Cz$ 150.000,00
2. - EXECUTIVO
2.21 - SETOR DE SAtfDE
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4110 - Obras e Instalações••••••••.••Cz$ 29.000,00
T O T A L••••••Cz$ 319.000,00

Artigo ~Q - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de !guas
da Prata, aos vinte e três dias do mês de dezembro de mil nove -
centos e oitenta e seie.
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