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LEI N9 2362, DE 08 DE ABRIL DE 1986.

Autoriza abertura de crédito especial
para a finalidade que especifica.
I
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A câmara Munlclpal de Itabira,
por
seus Vereadores, decretou, e eu. Prefeito do Município, sanciono a
seguinte lei:

o

Artigo 19 - Fica o Prefeito Municipal
autorizado a decretar a abertura de um crédito especial no valor de
Cz$ 100.000,00(cem mil cruzados), destinados a participação do mun^
cípio na restauração geral da Igreja Nossa Senhora do Rosário, loca
lizada na sede do município.
Parágrafo Onico - Caso haja necessida
de, fica o Prefeito Municipal, autorizado a reforçar o crédito
de
gue trata este artigo, até o limite de 50%(cinguenta por cento) do
seu valor.
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Artigo 29 - Independentemente do cré
dito especial de que trata o artigo anterior, fica o Prefeito Muni^
cipal autorizado a ceder 05(cinco) elementos do quadro de
pessoal
técnico e braçal da Prefeitura Municipal, para prestar serviços na
obra.
Artigo 39 - Para acorrer âs despesas
resultantes da aplicação desta lel, fica o Prefeito do Município au
torizado a utilizar recursos da Reserva de Contingência, constante
do orçamento vigenteArtigo 4 9 - 0 Prefeito Munlcipal regu
lamentará esta lei dentro de 15 (quinze) dlas, a contar da sua publi^
cação.
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Artigo 59 - Revogadas as disposições
em contrario, esta lei entrará em vigor na data de sua
publica
ção.

Prefeitura Municipal de Itabira, 08 de abril de 1986.
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JOSÉ MAURlCIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO
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