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@âmata JHunieip.al dt. 13iritiba Jllirin1. 
O MAIS NOVO MUNICÍPIO DO ALTO TIETI! 

Estado de São Paulo 

- D:OO~TO LEGISLAfiVO nR O O 1 I 8 3 -

(Que dispõe sobre a abertura de -

Cr~dito Especial e dá outras pr~ 

vidências). 

A. Obwl.A MUNICIPAL DE BIRITDA. J.tiRIM D E C R E T At 

Artigo 11:- Fica o Poder Législativo autorizado a 

abrir no Gabinete da Presidência e Secretaria da câmara, um cr! 

dito especial no valor total de Cr 488.796,24 (quatrocentos e 

oitenta e oito mil,setecentos e noventa e seis cruzeiros e vin -
te quatro centavos), destinado à cobertura de despesas referen_ 

tes à diferença de verba de representação do Sr. P.residente da . . 
Câmara Unicipal, relativa ao excrcicio de 1982, bem como de 131 

Salário dos Pancionários da Câmara e diferenças de venctmontos • 

dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1982, e 

bem assim às despesas de duas parcelas do prêmio de seguro do -

veiculo :BRASILIA VOLKSWAGElf da Câmara Jlunicipal, assim discrimi -
nados:-

a)-Diferença da verba de representação •• •• •••• • •• crt 200. 000, 00 

b)-131 dos funcionários da Câmara • • • • • •• • • •• •••• • cr 129.169,68 

c)-diferenças de vencimentos de Setembro, outu_ 

bro , novembro o dezembro de 1. 982, dos fun -
cionários da Câmara unicipal •••• ••• •••• • ••••• er 133.949,72 

d)- Seguro do veiculo da Câmara (2 parco1as) •• • ••• crt 25 . 676, 84 

To ta 1 ••• •• •• ~or 488 .796,24 

(Quatrocentos e oitenta e oito mil,setecentos o noventa o seis 

cruzeiros e Vinte e quatro centavos) . 

Artigo 21 :- O valor do orddito especial a que -

alude o artigo anterior, será coberto com os recursos provenie.!l 

tes da Anulação Parcial da Dotação abaixo discriminada, consta~ 

te do Orçamento vigente:-
1--~-~~ \ 



f!âmat(L JHunieip.al di!_ (]Jir_ifiba JHirim 
O MAIS NOVO MUNICIPIO DO ALTO TIETe 

Estado de São Paulo 

10. 0 Cl!ARA ~CIPAL 

3. 0. 0. 0 DESPESAS CORRENTES 

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 

3.1 .1 . 0 Pessoal 

3.1.1 .1 Pessoal Civil • •••••••••••••••• • • ••CãJ~~Z~.2ai4c 

Artigo )i:- Este Decreto-Legisl ativo entrará 

em vigor na data de sua pu.bl.io ção, fioandt revogados as 

disposiç8es am contrário. 

Gabinete da P.resid3ncia, em 22 do fevereiro 

de 1983. 
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OACI~ PRADO 

1 i SECRE!l'A.RIO 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara 

Unici pal, na mesma data supra. 
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