
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

~ 
CEP 33,000. ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI N11 1.343/89 

Aprova o Plano Plurianual de Investimentos 

para o triênio de 1.990 a 1.992. 

A Câmara T;Tu..riicipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, decreta 

e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei~ 

Artigo lQ - O Plano Plcu·ianual de Investimentos do Município de 

Santa Luzia para o Triênio de 1.990 a 1.992, eJ_aborado na forma dos 

Atos Complementares nºs• 43 e 76 de 29 de Janeiro e 21 de Outubro de 

1969, respectivamente, estima para o período os Investimentos em • o 

Ncz$451.o21.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e um milhões e vinte 

um mil cruzados novos~º 

e 

Artigo 2Q - Os recursos destinados ao financiamento dos Proje-

tos estimados no Plano Plurianual de Investimentos para o Trênio de 
·- , 1.990 a 1.992 sao os constantes das Leis Orçamentarias Anuaisa 

Artigo 3º Os projetos, discrimincLclos em quadro anexo, cuja ' 

realização fica autorizada por esta Lei, são programados com base 

nos recursos considerados .disponíveis e serão assim discriminados: 

EXERCÍCIO DE 1.990 

EXERCÍCIO DE 1.991 

EXERCICIO DE 1.992 

TOT.i\.L º •••••••••••• o 

42.901.000,00 

129.420.000,00 

~1.ê.!!.1QQ.!!.QQQiQQ 

451.021.000,00 

Artigo 4Q - na elaboração das propostas orçamentárias anuais, 

serao ajustadas as importâncias consignadas aos projetos, podendo 

ser reformulados, suprimidos ou criados novos projetos constantes 

do anexo desta Leio 

§ Único - As importancias referente aos exercícios de 1991 e 

1992, poderão ser corrigidas monetàriamente, por ocasião da elabo-

raçao dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles exercícios. 

Artigo 5º - Esta IJei entrará em vigor a partir de J_Q de Ja 

neiro de 1990, revogadas as a_isposiçÕes em co11trário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

CEP 33.000 ·ESTADO DE MINAS GERAIS 

Mando, portanto, a quem o coP.hecimento e a execuçao da pre 

sente Lei pertencer que a cumpra e a faça clllllprir tão inteiramente co-
, 

mo nela, se cor1temo. 

FREFEI·TT.IBJ:.. IvillI:1ICIJ?iJ.I_, TIE SlilTT.f ... LTIZL~, 29 DE DEZEii'I:BRO DE 

1989. 
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