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PEOJETO KE LEI N® 07/50
***

EMENMr Autoriza abertura de Cré 
dito Suplementar e dá ou 
tras providências • ""

FAÇA SAEBfi QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEHEADOHES LA ÁGUA PHETA ' • 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lfi - Pica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir 
ao orçamento aprovado para o corrente exercício um credito suplementar 

nnovalor de Cr$ 80*000,000,00 (oitent§ milhões de cruzeiros)*
Parágrafo Único - 0 credito de que trata o "caput” deste artigo 

será aberto aos projetos, atividades elementos das diversas unidades 
orçamentárias por Decreto do Executivo.

Art* 2® - Os recursos necessários ao atendimento das despesas de 
que trata o artigo anterior serão os provenientes do excesso de arre
cadação previsto para o exercício*

Art. 3® - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4® - Eevogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal da áícua Preta, em 12 de .iunho de

1990.
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- 1

Como é do conhecimento dos ilustres edis, a desenfreada in
flação que vem atingundo toda a população brasileira impossibili
ta uma melhor projeção de gastos para o período compreendido em 1 
doze meses, fazendo com que os dispendios calculados em agosto do 
exercício proximo findo e fixados no orçamento do corrente ano se 
jam exíquos, entravando, desta forma, o bom andamento das açoes * 
go ve raament ai s •

Assim sendo, ante minguados recursos orçamentários estimados 
no Programa deTrabalho para 1990 e tendo em vista a necessidade de 
dar prosseguimento às atividades de manutenção dos nossos servidos, 
estamos encaminhando, em anexo, para apreciação e aprovação por es 
sa colenda Casa, o Projeto de Lei n® 07/90 que autoriza abertura 1 
de crédito suplementar*

Na certeza de contarmos com o apoio dessa Câmara para aprova
ção do projeto enfocado, reiteramos nossas
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