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ES'TADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PreÍeitura àlunicipat de Areia Branca

Dispõe sobre autorização para a abertura de cr6ai-
to Àdicional.
o PREEfltÍO -DO IIlUNICÍil0 DE .AIIEIA SRANCA, no uso das

atribuições que the são confericlas por lei1
I,AÇO SÁ3m que a Câmara iüurri cipal aprovotL e eu pro-

mulgo a seguiute 1e1:

Artigo 19- Fica o Executlvo autorizado a abrir u-u I

cv6aito Acticional, êspeciall at6 0 limlte d'e Cr$ L+4'250r?3(cento e I

quarenta e quatro mile duzentos e cincoenta cruzeiros e setenta e três
centavos),destinado a atender às Ôespesas seguintes:

coNTAS pE ffirtsgÍclo§ A§T..iRIOHEs -PXSSOAI:
I.-Pod.er legislativo........... r......... 'r..... o.Cr$ 621 ,O0
2.-Pod,er Bgcutivo...............................o 2"O7OrB5

3o-Departamento de Contabilid.ad.eo..... o. o....... .. I.BB3102
4.-Recurgos Naturais e Agropecuárioô...... ... . o ... 1.146190
5.Eilucação e Cultura-Ad.minj.stração. . . . . . r r o . . . .,. . 25.508, 30

6.-Saúd.e e Assistsncia Socla1.r.r.t........,.r.!oo 619+6159

?.-Habitagão e Serviços Urbanos................oôo 1.363,7A +5"54Or3(
B.-Ocorrer ao pagamento ao Dr. Guilherme Kranert,

referenbe à Ia. parcela do d6Uito de energiard.i
go referente à ôemoI1ção de 12 pr6dios. ..... .. r..........,, 16.OOO,OC

9.-Ocorrer ao pagamento à C0smNrreferente à la.par-
cgla d'o d6bito de energia.. o. r ú... o. .. t .. ... ........ . o ' .... 19.513, ?!

10.-oeorrer ao pagamento d.e exercícios anteriores, tais como,
SIBVIçOS DE'IEP.CEIRO§, IVIAT]IP.IAI.r DE COI{SUiüO ( tr'orneced.ores),
encargos, gtc.. r... ...... r....... r................... o..... 6J.1q6.6i
TOTÂ]J DO PEDJI)O... o................... r '. o.. r..... r r... Cr$ L+4.25Or7.

Arbigo 29- o cr6aito autorizad.o no artÍgo anterior sê.
r'á eoberto com os recLlrsos provenientes d.a redução d.a dotação orçamentáris
abaixo discrininada, na mesna lmportâacia:
2.-!oDER u)tEgUTIVo

3OOOlDespesa Correntes
310O-Despesas de Custeio
312O-I'lateríal de Consumo

3123-ConbustÍveis e lubrificantes. ., o . .
3124-Peças e Acesgórios.......... r.....
313O-§erviços d,e Ierceiros
313l-Comunicaçães e [ra.rsportes. . .. . ..

cont.

3,8oo, oo
2.00o,00

3.000 r 00
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PreÍeilura l.lunicipal de Areia Branca
T,EI N-s 59I'75r- ôe ],3 deJ4arco de 19?q

3]]!-Serviços ll6crricos..............................
4000-Despesas ôe Capital
410O-Inrrestimento s

4140_Iíta terial
4143-I{óveierMaq.apar g utellgr etc... o... o.. r... t !....
4146-Iúaterial d,e telecournicaçãoo........... r..... t..
1 "-ÀDr\tINI STRÂQÃo Flrli,NgEf, RA

o . -aD&lNrsrRAQÃO
3OoO-Despesa s Correntes
3100-DesBesas d.e Custeio
3]-2o-Material ile Consuno

3l2l-IÍaterial d,g Exped.ien.te..... ....o.... o...........
3130-Serv1ços d.e Terceiros
3}31-Comunicações g Iransportgg. o .. .... ... .. ..... ....
3133-locação d.e Imdveie e nqulpamento§.. ..... t..... ..
31 35-Serrriços [écnj-cog.., .. ! .. o. o... o o. o. . r o..... .. o.

32OO-TRÂNSFIRINCIAS CORRjIIYI ES

325O-Contribuição ala Previdência Soclal
325l4essoa1 Efetivo...... o......,...................
3252-Pessoal Contratad.o o ô.. '... . .. ........... t. '.. r..
4OOO-Despesas de Capital
4100-Investi.mento s

4140-I'1a terial Pernanente
+f43-J[6veis, &aqoe apar ê utênsrete........!........o
4146-Material d.e telecorounlcação.......... o.. r r o.,...
§.-RECIJR§O§ NÂT\lRir§ E A

4000-Despêsas de Capital.
41O0-Investimento s
4120-Serv em Rsg 6e Programação Sepecial

I-Convên1o eom a ANC.AR..... o..t........... r.o..o
6.-ErucÀcIo lI (lrJLTUnx,

3O00-Despesa s Correntes
31OO-Despesas de Custeio
313Q-§Brv1Ços 0e lereeiros
3l32-Public.iiiv e asslnat d.e pertdAtcos.. ......... r ?..
31 3]-Coaee:rraçâo e ailapt.de bens de câpr..t.t.........
3140-Eneargo s Diverso s

2.OOO, 0O

4 .000 r 00
2 .oo0 r 00

2.00o r 00

2.00or 00
2 .000 r 00

3"000r00

10 .000 r 00
10 .0o0,0o

4.000r00
1.5Oo r oO

2, .000r 00

I .5OO, OO

2.O0O, O0

2.0O0, OO3142-ReceBçõesr ho speilqgem e

4000-Despêses de Capital
honenagêI18r. . . ... .. . . . .. ô

oont o

n-
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TJEI Nc 5Bth5. ile 13 ile marao {q-§ff-.Conto fls. 3,

41O0-Investimento s
4140-Material- Permanente

4I43-Ir{dveisrmáq. apar eutens, etc.... ............
I . M{SINO TRIMÁRIO

3000-DesBesa s Correntes
3100-Despesas il.e Custeio
3120-i,taterial d.e Consurao

3]-21-Material de Expedigatg....... ' r r.. r. I o '.... o

313O-Se:rriços d.e terceiros
313?-Cons e ad.apt ile bens d.e capitalo............
3131-locação ite Imdveis e Equipanentos..... o.....
4000-Despesas de Capital
4100-Inv e sti.mento s

4140-illa'terial ?ermanente

4143-Móvels, máq. apar e utens, etc.... o... r o.... o

2.-Enslno Méd.io

4000-Despêsas de oapital
410O-Inv esti m ento s

4IIO-Obras 5úb]-icas

4112-Execução.. o. o........o....... o..o....o......
9.-HASITACE0 E SmvrÇo§ IIR3A1{0S

4000-DespeÊas d.e Capital
4100-f nrresti.mento s
411O-Obras Púb].icas
4112-Exeeução.. ....... .. .... . ô..... o.. ..... .... o.

413O-EquÍpamentos e Instalações
4131-Máq.motores e apraeIh.os......... ... .........
4133-VeÍcu1os d.e tração tuecâuicao. o... ! o.........
4135-Diversos Equipamentos e Instal-ações.. .. . . . o .

T0TÁI DA ir offlçÃo . . .
Ârtigo 3e -Esta 1ei

vogadas as d.isposições em

' 
;;;;;;;' ;;';;;;';;' ;; ;"
eoatrário.

ôe 11 97,

4 .000 r00

2 ,000,00

3.OoO,0O
2.000,00

2. 5Oo, oO

25 .0oo,00

13.950, ?3

2.oo0r 0o
6.000r00
2.000,00

L44 .25O r73
d.e sua publicaçãorre-

" arçia ,rurro,r\ 1l f,e mar§ee
', r \ 

-\

a. a..\a a.'...t.t']a....... a'. ...... ..
CÂRt0S ÂN[0NI0 \ SOARlls

-Pref ei-to-
.:§.ka= ,- * :**- -t:----.-*, ,

I'RATI CI S00 §0UT0 §OBRINIIO

-Seeretário-


