
'prefeitura da tútância de -Águaú da 'Prata
"I/AINHA DAS AGUAS"

E,l~do de Sao P~ulo

"Concede recursos financeiros ao Comsórcio
de Desenvolvimento da Região de
CONDERG de s.João de Boa Vista."

Governo

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal de
Estância de iguas da Prata, Estado de são Paulo, no uso de suas
atribuiçpes legais que lhe são conferidas por lei,e Faço saber que a CâmaraMunicipal da Estân-

cia de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se
guinte

:& E 1:
Artigo 12 - Fica o Executivo Municipal aut,2

3000
3200
3220
3224

•

rizado a:
I - Abrir na Contadoria Municipal um Crédito adicional Espe-

cial na importância de Cz$4.500,00 (quatrc mil e quinhentos cru-
zados) visando a cobrir despesas de custeio com as atividades do
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo - CONDERG de
são João da Boa Vista, de acordo com a seguinte classificação ar
çamentária:

2 Executivo
2.1 Gabinete do Prefeito

- Despesas Correntes
Transferências Correntes
Transferências Inter-Governamentais
Transferências a Instituições Multigovernamen-
tais

01 Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo
CONDERG de s.João da Boa Vista ••••••••••• Cz$ 4.500,00

11 Conceder no presente exercício sob forma de Transferên
cias a Instituições Multigovernamentaris ao Consórcio
ve1vimento da Região de Governo - CONDERG de são João

de Desa,!! -

de Boa. Vis
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pr' t"{)"9_4-"'- -"---. ----Vista, os recurs~~constantes no inciso I deste artigo, com a fi
nalidade de atender as despesas de custeio iniciais das ativida-
des do Consórcio de Informática.

Artigo 2~- O Crédito autorizado no inciso I se
rã coberto com os recursos provenientes da redução da dotação ar
çament~ia abaixo discriminada:

2. Executivo

2.1 Gabinete do Prefeito
3000 Despesas
3100 - Despesas de Custeio

• 3110 Pessoal
3111 - Pessoal Civil •••...•..........•• CzS 4.500,00

Artigo 32 - Esta Lei entrar~ em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de 19uas da
Prata, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de mil novece~

tos e oitenta e seis.

Prefeito Municipal

j~G~
VALENTINA NAD~ GOMES

Secretária
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