LEI N9 2456, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987.

Autoriza abertura de crédito especial para a fiS

T o S

V E

nalidade que especifica.

A (Gamara Municipal de Itabira, por seus Veread^
res,

aprovou, e eu. Prefeito do município, sanciono a seguinte lei:
Artigo 19 - Fica o Prefeito Municipal autorizado

o

a decretar a abertura de ura credito especial no valor de CzS 150.000,00(cento e cinquenta
rail cruzados), destinados a participação do município na continuidade da restauração geral da Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na sede do município.
Parágrafo Onico - Caso haja necessidade, fica o
Prefeito Municipal, autorizado a reforçar o crédito de que trata este artigo, até de 50Í
Ccinquenta por cento) do seu valor.
Artigo 2 9 - 0 credito de que trata esta lei vigo
rara até o exercício financeiro de 1988.
Artigo 39 - Independentemente do credito

espe-

cial de que trata o artigo anterior, fica o Prefeito Munlclpal autorizado a ceder 05 C cin
co) elCTientos do quadro de pessoal técnico e braçal da Prefeitura Municipal, para prestar

o

serviços na obra.
Artigo 49 - Para ocorrer as despesas resultantes
da aplicação desta lei, fica o Prefeito do Mjnicípio autorizado a utilizar os

recursos

previstos pelo parágrafo 19, do Artigo 43 da Lei n9 4,320/64,
Artigo 59 - A Prefeitura repassará os

recursos

financeiros a Diocese de Itabira.
Artigo 69 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ MAURÍCIO SILVA

DIMAS .S5^'í)r'?tflMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AEMINISTRACAO

.../jgf.

OFICIO I ' ID MIL - 02/Br

Assinado de forma digital por STOQUE
SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA:05388674000129
DN: c=BR, st=MG, l=Belo Horizonte,
o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal-SRF, ou=SRF e-CNPJ,
cn=STOQUE SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA:05388674000129
Dados: 2008.06.21 11:14:50 -03'00'

Digitally signed by RAINEY
BARBOSA ALVES
MARINHO:56415451472
Date: 2008.07.09 17:20:39 03:00
Reason: REGISTRO DIGITAL
Location: 2º RTDPJ DE
MACEIO

