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"RAINHA DAS ÁGUAS"

E$tcdo de Sôo Paulo

N2838 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985.-

"Concederecursos financeiros ao Consórcio

de Desenvolvimento da Região de Governo

CONDERG. de são João da Boa Vista."

EDJALMA DE LI1lIAVALA. Prefsito 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
eia de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte

L li: l'
Artigo 12 - Fica o Executivo Municipal a~

torizado a:
I - Abrir na Contadcria da Prsfeitura Municipal um

Crédi to Adicional Especial na importância de Cr$200.000 (duze!!
tos mil cruzeirOs), visando a cobrir despesas de custeio com o
início das atividades do Consórcio de Desenvolvimento da Região
de Governo - CONDERG de são Jo~o da Boa Vista, de acordo com a
seguinte classificação:

2. - EXECOTIVO
2.1 GABINETE DO PREFEITO

3000
3200
3220
3224

Despesas Barrentes
- Transferências Correntes

Transferências Integovernamentais
Transferências a Instituições Multigoverna-
mentais
01 - Consórcio de Desenvolvimento da Região

de Govsrno - CONDERG - ds são João da
Boa Vista •••••••••••••••~$ 200.000

11 - Conceder no presente exercício sob forma de tran
ferências a Instituições Multigovernamentais, ao Consorcio de
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'Prel-eítura da toJtâncía de :4guaoJ da 'Prata
"RAillHA-D"S .ÁGUAS"

REGISTRO DE TíTULO S E 9<HHI""~"~TY~~i>---
~lla Antonio Mcch:;d~, ("6 • $5" Joõo dcf~8éClJRfb :;~~ PClulo

Prlltocolado e 4iCI'(;fHm,tdO sob o fi.O

-ÍLU9---.
Desenvolvimento da Região do Governo - CONDERG - de são João da
Voa Vista, os recursos constantes no inciso I deste artigot com
a finalidade de atender as despesas de custeio iniciais das ati
vidades do Consóraio de Informática.

Artigo 22 - O crédito autorizado no inciso I
será coberto com 08 recursos provenientes da redução da dotação
orçamentária abaixo discriminada:

2. EXECUTIVO
2.1 GABINETE DO PREFEITO

• 4000
4100
4120

Despesas de Capital
Investimentos

Equipamentos e Material Permansnte Cr$ 200.000
Artigo 32 Esta Lei entrará em vigor na da-

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Munioipa da Estânoia de ~s da

•

Prata, aOB trinta dias do mês
oitenta e cinco.

f de mil novecentos

EDJ
Prefeito Munioipal

VALENTINA NADIR GOMES
Secretária
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