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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CEP.: 33.010.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

?}'" "7' -rr 
_JL.> te!,, .L NQ 1!8\0.3/95 

'~prova o Plano Plurianual de Investimentos para o Biênio de 

1996 a 1997'' 

!\ Câmara ftfunicipal de Santa Luzia, Estado de Ninas Gerais,, 
aprova, e eu Prefeito Municipa.l, sanciono a seguinte [,eJ: 

Art. JQ - O plano PluLianual de 

TnFesl:im1•ntos do Município de Santa T,uzia, para o biên:io de 1996 
a 1997, elaborado na forma dos atos complementrares nQ. 43 e 76 
de 29 de janeiro e 2l de outuhro de 1969, respectivamente, estima 
para o período, os invest ímentos em R!f; 26. 7l2. JOO, 00 f vinte e 
seis milhões, setecentos e doze mil e trezentos reais ). 

Art. 2Q - Os rccnr.so.s tfestinados ao 

financiamento dos projetos estimados no Plano Plurian11al de 
Investimentos para o biênio de 1996 a 1997, slío os constantes das 

-1 e is Orçan1eí1tt:1rias ant1aJs. 

Art. JQ - Os projetos discriminados e1n 

quad1·0 anexo, cuja realização fica a11torizada por esta Lei, são 
programados com base nos recursos considerados disponíveis e 

ser5o assim discriminados. 

1996 ..... . . . . . . . . . . . . .... .. R$ 12.714.300,00 
E.:-::ercfcio de 
l\xc?rcício de 1997 ......................... R.'/! 13.998.000,00 

TOTAL ................................. R.$ 26. 712.300,00 

-.., 

Art. 4Q - Na elaboração das Propostas 
serão reajr.Istadas as i1nf;ort:ânc_ias 
podendo serem reformulados, suprimidos 
constantes dn anexn desta Lei. 

Orçament5rfas Anl1ais, 
consignadas aos Projetos, 
ou criados no·vo.s pro_jet:os 

refere11 tes aos 
n1n11e í:a r-i 2n1r:.n te; 
cor re,s17or1clen L"es 
Art:1'gos 5Q, 6Q, 

1
oart ir ele 
cor1triírio. 
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Par-ágra.fo lÍnicc> - As Jmportâ11c.ias 
Exercícios de 1996 a 1997, podem ser corrigidas 
por ocasião da elaboraçlío dos Orçamentos Anuais 
a(ri1ele.s e~zerc.fc_ios, e~ ria fnr1na prer.rista nos 

e 28Q da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

de 
.i\rí:. 

_ja11eJ rn de 

50 
1996, 

E.sta I~e.i er1t:rarli em i,r_igor 
rer.<ogadas as dispo~sições 

a 
e1n 

Prefe} Lura 1~I11n.icifJa.I de ~<;anta Lllzia; 
em 29 de dezembro de 1995. 
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