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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 Estân-
oia de ~B da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte

2.18•

L E I:
Artigo 12 - Fica aberto na Lei Orçamentá-

ria em vigor um crédito adicional especial no valor de ~S
~$15.000.000 (quinze milhões de cruzeiros), destinados a ate~
der as despesas com a aquisição de materiais para implantação
de um projeto de piscicultura, obedecendo a seguinte classific~
ção orçamentária:

EXECUTIVO
SERVIÇOS MUNICI1'AIS
4000 Despesae de Capital
4100 Investimentos
4110 Obrae e Instalações •••••••••••• ~$ 15.000.000

Artigo 22 - O Cr~dito autorizado pelo ar-
tigo anterior, será coberto oom os recursos provenientes do Con-
vênio assinado pela Prefeitura Municipal com a Secretaria de A-
gricultura e Abastecimento em 26 de setembro de 1985.

Artigo ~2 - Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir Crédito Suplementar até o limite de 5~ do presente
Crédito.

Artigo 42 - Esta Lei terá vigência para o
exercício financeiro de 1986.

Artigo 5g - Esta Lei entrará em vigor na
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-na ~ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Prefeitura Municipal da Estância de !gua.
da Prata, aos trinta dias do mês de deze bro de mil novecentos
e oitenta e cinco.

EDJAIMA DE LIMA ALA

Prefeito Municipal
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