
Egtado de pernambuco

PreÍeitura Municipal de Vertente do Lério
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0 Prefeito do lfunicígio de Vertente do lárlo.
3aço saber que a Cânara Decretou e eu sancioao a seguinte tel

Àrt.1e . 0 valor cla taxa cte Ilrminação níbl"ica ,
na fo:ma clo que d.Íspõe o artigo 121rdta lei 1!, ale 17.06.93 será
calculacla por faixa tle eonsumo e categoria cle consleialor , obecle -
cendo a seguinte Tabela:
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larágrafo Úntco. Âos consuleidores tla categoria,
Ín itus tri ef" e comerclal. Ihes serão cobratlcs em tlobro os valores ,
erpressoÉt na fabeLa.

Ârt.2e. Flca o Chefe tlo Pocler Êrecutivo autorl-
zado a celebrar Convêni o e te:mos attitivos que se flseren aeces-
sários, objetivancto atribrrir a CEL?E - Conpanhia EnergftÍca tle
Perrrenbuco, o encargo de arre eatlar a taxa ile lhn:lnação ffbDca.

lrt.30. Ftca o Chefe clo Poâer lxeeutivo autori-
zado a abrlr úYtídlto Suplementer destinatlo ao reforço d.a Dotação
0rçanentária a seguir:
0l- - Caara Mrmicipal
01.01 - Cor?o Delibelatj-vo e §ecretaria tta Câroara
Ol-010112'.0O1 - üanuteação cla Gnara

3111.02 - Yencj-oento ale FuJxcionários..,....,...S!-l-1§§Q1@,
?ota1 cla Supl.eaentação R$ 1.5OO,OO

lrt.49. Âs clespeeas com a aberü.lra do Cbddito §u-
plementar correrá por conta ile anulação tta ttotação orçauentáriar'
a seguir:

.--.. Praga Delva de Oliveira Barboea, 2ó Vertente do Lério - PE

,-=,-.-4^ 
(o8r) 638.1211

mÍrl{lÂtlixa o eálculo- da ta:ra de ihunLinação prí-
bJ.i-carabre crddito mrpleoentar, e-Aá ãu_tras provld.ências.

,*;

'r,l



@
E8tsdo de Pernambuco

PreÍeitura Municipal de Vertente do Lério

Continuação tla treÍ asl78/95.

o1 - C€rara [u]r1cipaL
01..01 - Corlro tlelibelativo e Secretarla cla t'anara
OJ"OI-O112.OO1"- üanuteação da Câraara

4L20.00 - Squlpaneatos e MateriaL Pemanente. . .. .8§-Lr500r0.Q,
lotal da lrnüação RS 1.500100

ârt.59.3sta trel eatrariá em vigor na clata o.e srra I
publicação"|pelo que ficam revogaclag as tllsposições en contrário.

Gablnete clo Prefeito ao ![un1oípio tle Yertente tlo
!ério, en ?7 tte deeubro rle 1995.

Praga Delva dê oliveira Bsrbose, 26
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(08r) 638.1211 Vertente do Lério - PE
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