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PITANGUEIRAS 
Vivendo melhor com um novo tempo 

LEI N° 3.111, DE 17 DE DEZEMBRO  DE 2013 

"Altera dispositivos da Lei Municipal n° 3.085 
de 03 de outubro de 2013, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014 a 
2017 e Lei Municipal n° 3.066 de 20 de junho 
de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para a elaboração do 
Orçamento para o exercício de 2014, 
atualizando os valores para manter a 

p ibilidade 	entre 	as 	peças 	de 
e dá outras providências". 
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Demonstrativo III – Meta 
Anteriores. 

Fiscais Atuais Comp • e as 

revogados, sendo 
rição dos Programas 

ades Executoras e Ações 
emonstrativo I – Metas Fiscais, 

com as Fixadas nos Três Exercícios 

s, sendo substituídos 
nto dos Programas 

nta SilnetOcustos e Anexo III 
Pro rama Governamental. 

aos da administração 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Pitangueiras, 17 de dezembro de 2013. 
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