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LEI NQ815 DE 17 DE JUNHO DE 1985.-

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adi-
cionais Especiais."

•
ED~\LV~ DE LIMA VALA, Prefeito Munioipal

da Estância de ~guas da Prata, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Kunicipal da Es
tância de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

1: E 1:
Artigo 12 - Fica o Poder Executivo auto

rizado a abrir os seguintes Créditos Adicionais Especiais:
I - Crédito Adicional Especial no valor de Cr$700.000 (sete-

centos mil cruzeiros) destinados ao pagamento de Obrigações de
Pessoal da Câmara Municipal, obedecendo as seguintes classifi-
cações orçamentárias:

3000 - Despesas Correntes
• 3100 Despesas de Custeio

3110 - Pessoal
3113 - Obrigações Patronais ••••••••••.•••• ~$ 700.000

Ir - Crédito Adicional Especial no valor de Cr$lOO.OOO (cem _
mil cruzeiros) destinados ao pagamento de Encargos da Dívida Pú
blica do Parcel~ento do lAPAS, obedecendo as seguintes classi-
ficações orçamentárias:

)200 - Transferências Correntes
3260 - Encargos de DíVida Interna
3266 - Encargos de Outras Dívidss •••••••••~$ 100.000

III - Crédito Adicional Especial no valor de ~$60.000 (sesse~
ta mil cruzeiros) destinados ao pagamento das Amortizações do
parcelamento da Dívida PÚblica, obedecendo as seguintes calssi-
ficações orçamentárias:
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4000 - Despesas de Capital
4350 - Amortização da Dívida Interna
4354 - Outras .~ortizações •••••••••••••• ~$60.000

Artigo 22 - Os créditos autorizados pelo ar
tigo anterior, serão cobertos com recursos provenientes da re-
dução parcial das seguintes dotações orçamentárias:

2. - Executivo

2.16 - Rep.Imagens de Televisão
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4110 - Obras e Instalações •••••••••~$860.000

Artigo 32 - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de 19uas
da Prata, aos dezessete dias do mês de junho de mil novecentos
e oitenta e cinco.

•

Prefeito Municipal

• S~~~íG~
VALENTINA NADn{);OJy!ES

Secretária
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