LEI· N2

192,

DE

25

DE

NOVEMBRO

DE

1953

Eleva a gr-.t ificaçjo mens&l do Dele gado di e Pol í.
c ia e do respectivó Escrivao p&ra HUM MIL CRUZEIROS e
QUATROCENTOS CRUZEIROS, respect ivQ)'llente, e autoriza o Sr
Prefeito Munia.pal a construir Mercados PÚblicos no inte:
or do MunicÍpio, a retificar e calçar a rua Pres:idente
GetÚlio Va;rgaJJ e a ajardmar a Praça das Vitóri&~S.
O PREFEITO MUNICIPAL DE OEIRAS DO ESTAUO DO PIAUI
Faço sáb er que a Câmara Municipal decreta e eu sane iono e
go a seguinte Lei:

promU:

ART. 12 - FicaJD elevad&~S Plll'a HUM MIL CRUZEIBOS e QUATROCENTOS Cl
ZEIROS, respectivaaen-t.e, as gtatificações mensais do
Delegado de PolÍcia e do respectivo Escrivão.
§ \!NICO - O ;mmento de gratificação a que se refere o artigo supra, começará a vigorQX' de primeiro de J&neiro de 1954l

ART. 29- Em virtude da presente Lei, fica o Sr. Prefeito Municie ipQJ. autorizado a construir préd i.os para Mercados PÚblicos nos povo aios são José do Peixe e Alago inha dêste Mu~ic Ípio, podendo
para isso despender até a importânc _!a de cento :a qu&renta mU cruzeiros •• ,
(Cr$ 140.000 ,o o), nas duas const:Puçoes.

~.

ART. 32 - Fica igt1almente o
Prefeito autorizado a retificar
e calçai" a rua Presidente GetÚlio Vargas e a aj ard in&r
a Praça das VitÓrias, nesta c idade.
ART. 49 - Revogadas ~ disposiçÕes em contrário, a presente
.
entrará em vigor na data da sua publicação.

Lei

O Diretor de Expediente da Prefeitura assim o faça executar.
Prefeitura Municipal de Oeiras, 25 de Novembro

_
N merada, sancionada e promulgada a presente Jle
nesta Secretar ia da Prefe i turaUMunici pal de Oeiras do Estado do Pi&UÍ, aos
vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de mil e novecentos e c i.nquen.ta e três.

•·

