
Prefeitura Municipal da Aliança
Pe rnambuco

LEI m  7 4 6
El,TENTA: Dispõe sobre o Orçamento Plurianual de 

Investimentos para o período de 1975 a
1973®

O PREP3IT0 DO MUNICÍPIO DA ALIANÇA
PAÇO SABER que a Gamara Municipal da Aliança, Decretou' 

e eu Sanciono e Promulgo a presente LEI:
Art* 12 - Pica o Executivo Municipal autorizado a des — 

pender até a importância de Cr$ 4.573.356,98(QUATRO MILHÕES,QUINHENTOS 
E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E NOVEN
TA E OITO CENTAVOS), correspondente as despesas de capital discrimina 
das no Orçamento Plurianual de Investimentos(anexos n^s. I e II inte
grantes desta Lei), para os exercícios de 1975 a 1978 de acordo com a 
programação setorial constantes dos períodos anexos e discriminados 1 
abaixo:

Exercício de
Exercício de 1976o........... 998.000,00
Exercício de 1977............ 1.025.000,00
Exercício de lo278»300300

T O T A L .............. ..........,Cr$ 4*573.356,98
Arte 2 2 - 0  Orçamento anual reproduzirá as desposas do 

Capital fixada no Orçamento Plurianual de Investimentos, para o exer
cício obedecidos os limites parciais da programação setorial do refe
rido artigo anterior*

§ Único - Não atingidos no exercício os limites parcial 
de que trata este artigo, as parcelas não utilizadas passarão a acres 
cer as disponibilidades do exercício seguinte, destinados aos mesmos 
inve s timent os*

Artt 3 - - As receitas de Capital para a execução da prc 
gramação quadrienal de que trata o artigo 12 serão formadas pelo Supe 
ravit dos respectivos Orçamentos correntes e demais fontes inumeradas 
no § 22 do art. 11, da Lei 4*320, de 17 de março de 1964.
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Art* 4 o- *« Hjta Lei entrará em vigor em 1- de janeiro de 
1975j revogadas as disposições em contrario#

G-AEI1IETE DO PREFEITO* em. 15 de outubro de 1 9 7 4

— ----- - __
fros* Stederico Pérejbm de Tara 
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