
Estôdo dê PêrntEbuco

PreÍeitura Municipal de Vertente do Lério

LBI re Ol8

EuEt{tA ! tbra Créatto Bgpeeial e itá
outras provldôncias.

0 Prefeito ilo Iunicípio de YTBIB§IE Do LÉAIO.
laço SÂBÊI que a Câaara tunÍcipal Dêorêtou ê eu sln-

cloao a sâguinte [,c L

Ârt. 19 - Flca o Chefe do Poalêr kecutivo autorÍzado
a abrir Créorto Especlal na iaportâacia de Cft 1.ro0.0o0ro0)
(ül nilbío e quinhentüg r11 cruzeiroe reals) para atlquirir ,

tÊrreao na área urbana, localizaalo na Praça Delva de 0livelra'
Barbosa, perteaeente ao Sr. Jose Batista de Santala, rediaill I

15 (qulnze) uetros de largura por 30 (trinta) Eetrog de cor -
prlnento.

Àrt. 2. - Flea o GhcÍe do ?otier §recutivo autorizaalo
s tazet iloação do terreno à &pr"sa Eresileira ile Correlos e
Ielógrafos, pera construgão ile O1 (uoa) âgêncla nodelo aestat
eítlade.

Árt. 3t - Â &presa Brasileira ôe Corrêios e te1é6re
Íos tên o prazo tle 12 (àoze ) neses a lrartir ila data Õa itoação
, pêr& o lníelo tlas obras.

ltt. 4e - o cr6dito a qua ae refere o.â,rt. 19 terá
a elassiflcação seguintet

T.O - Sccretarta êe Infra Estnrtura
O?.04 - Depto ile Viação e 0bras
10583231.014 - .tqultlção de un terreno para doação à

&presa Erasilelra de Correios e !e1ó

411o.oo - 6iiÍ3"; lnstaletçõesÂrt. ,t - 0s Beeu.reos para a iobertura do Crédito Bs
peci.al-de que trata o Ârt. le desta tel gerão provinlentcs dã
anulação clas tlotaçães orçanentárlas seguintes;

5.O - Seerctule de Eatuoagão, Ctrltura, Esportes
e hslao de 1r e 2e OrauÊ.

05.02 - Depto ile Ch1tura, Eaportes e hsino de le
e 2c Oraua.

1581483IJ.016 - ionctnrgão tle creeheg
4IIO.O0 - obr.t e Ilstalaçôcs - CBf 1.5OO.oOor0o

Praçs Delvs de Oliveira Berboea' S/N Vertento rlo Lérlo - Pernanbuoo



-
Estado de Pernambuco

PreÍeitura Municipal de VeÉente do Lério

Oablaete alo P"efeito tlo hrnicípio de Vertente
en 10 de fevereiro d.e 1994.

Â"1. 6r - 0 aão cuoprlnento do prazo ôo artigo arrte
Jl acaretará nadevolução tto terrero à Prefeitura fualclpaL r

de Vertentr do Lerl o.

Art. 7e - Bsta Lei entrará Êu vigor aa data de
eua publlcação, revogando-se as dispoÕições ea coatrárlo.

do Lér1o,

80ufei o

Praga Delva de Olivelra Barboea, S/N Vertente do Lério - Pernambuoo
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