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lmBfltA ! Àutoriza a êbertu.ra de Credlto Es-
peci.al e ctá outrae provldênclas.

Gabi-aete tto kefeito ilo Uurr1cllÉo dle Yertente dto lério.
Iaço aaber que a Câoara Uurri ci paI decreto e eu aanciono

aegulnte Lei.:

a

Ârt. 1r - Iica o Chefe clo ?oder &ecrrtlvo '
Nunlclpal autorizado a abrir Cráatto Espeoial no valor êe

nl 400roo (Quetroceutoe Resis) destinaalos s conclusão do

prédlo, onde fuucl oaarra o mercaalo Ait11 co lÍluni citrlal ; sendo

parte attapteda as exlgâno1ae clo eetor ale êngenharla da h-
presa Brasileira de Comelog e Tel6grafoÊ para furcl ona&êE

to lrovi sóri o êa Àgânela doE Correlos e o reeta,nte ficará'
à d.toposição da Àdmrnistração para aloeação âe orgão Mr.rni-

ci.pa}.

Àrt.
anterior d.esta f,ei,

2e - o Créaito de que trata o artigo
terá a claesifleação a seguir:

o7 - SECREÍlfitÀ DD rlrrnÀ-EsrffnlrRÀ

O?.04 - Departanento ite Tlação e obras

10183231.05§ -Recuperagão e anpltagão do Iréaio
oade funclonava o nercaâo lúttico
nuniciI,EJ..

4}1O.OO Obras e inetalaçõea ........R* 4ooroo

\

I

Praça Delva de Oliveira Barboss' S/N Vertente ilo Lério - Pernambuco

b.



o7

0?.04

1058323r..042

4120.00

SESEEIÂRIA D8 IrPRÀ.E§IBUTTIBÀ

Departa.nento tle Yiação e Obraa

Âquieição de 01 Caninhão

Equip. e n8ter1a.1 perrnanente. . ..Rü

Ertêdo de Pernambuco

trt. 3e - Às dlepesag eom a abertura do grádito

Especial dle que trata o art. 29 desta lel corerá Potr con-

ta ala anulação da dotaçÃo orçanentárie abaixo E aeguir:

400,00

Art. 49 - Eeta lel entrará em vigor na data cle

sua publieação, revoga.ndo-Ee aêr dipoelçõea en contrário.

§êbl,neto êo Prefelto aio !{ualelpio rle ferteatet
do I,ério, 15 tte Julho itc 199í.
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Praçs Dêlvê de Oliveira Barbosa, §/N Vcrteote do Lério - Pernambuco

Preíeitura Municipal de VeÉente do Lério
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