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PEEFEITURA iIUNICIPAL OE AREIA ERAIICA

IEI Ne 599n5, de 29 de novembro d"e 1 975

Dispõe sobre autorização para a abertura de crédi
to adicional.
0 PREI,'IIITO DO MI}NICÍPIO DE Â"REIÀ BRANCA, no uso d,as atribuiçõee qlE

the são eonferidas por 1ei,
FÂÇ O SÂmR que à

saneiono a seguinte 1ei:
Cârnara li1unicipal aprovou e eu

Artigo 1e Fiea o Executivo autorizad.o a abrir um

crédito ailicional especialr atd o Limite d.e cr$ 133.843134 (cento e

trinta e trêe tnil, oltocentos e quarenta e três eruzeiros e trinta
e quatro centavos), destinad.o a atender as d,espesas seguintes:
1. Oeorrer ao pagaaento ao ônibus.......,........cr$ 32.OOO,Oo'
2. Ccorrer ao paganento de indenização e desapro-

priação de um terreno à Cel. Iiberalj-n.o..... ..er$ B.57l,rOo

3. Ocorrer ao pagamento de despesas telefônicâsr.cr$ 10.680rB4
4. Ccomer ao pagamento dos vereadores.. . ... . . . ..crS 9.B7B r8O
5. Ocorrer ao pagatg dos senriços de conserva.ção

dO eais.'..........................ô.........oCr$ 10.293r50
6. Ocorrer a,o paganento ao Banco do RCIN-rtg.A.Bca. cr$ 8.083, 20

7. Ocorrer ao pegamento de fretes e carretosol...cr$ 6.176r@
B. Ocorrer ao paganento de Xxercícios Ânterioree,cr$ 20.OOO'O0

9. Ocor:rer ao pagamento à firma J. frinaldo......er$ 15.860100
J0. Oeorrer ao pagat9 de d:iárias - Depart9 Saúde..er$ 2.OOC'OO

11. Ocorrer ao pa.germento referente a aqüisÍção de

placas.... .r .........
TO

^-lt 10.c00.00

Artigo 29. C créd1'fo autorizado no artigo ante
rlor, será coberto eon os recursos provenientes de reduções de do
tações orçamentárias ou exeesso rle a,rreeatlação, em igua3- lnportân -
eia.

Arti6;o 3a - Esta. lei entra.rá em vigor na data de

sua Bublicação ; revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Uunicip,al de Areia Brarrcae 29

de novenbro de 1 9'15. ,, ,, , \ \
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