LEI

NA

198, DE 24 MARÇO DE 19,54
Cria a Sub-Prefeitura de são José do Peixe e dá outras provi,.
dênc ias.
, O PREFEife MUNICIPAL DE OEIRAS DO ESTADO DO PIAUI
.,!:.

Fago s~er que a Câmera Municipal dedreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Leia
A•

ART. lSI - Fica criada a sub-Prefeitura Municipal de são José
P e bte, nêste mun ic Íp 1.o.

do

-

ART. 29 - O territÓrio da referida Sub-Prefeit~ra, será con~ti'Ql:.l4
do pelas datas Volta, Lages 1 Cone e 1-çao, Be.t"ra do F1da1~ 1
e Sobrado, todas elas situa1as no âmbito territorial deste mun 1c {piD de Oeiras.
ART. 3SI - O Sub-Prefeito prestará cont~s mensalmente ao Prefeito
Municipal, devendo os bfll.ancetes der entradit na Tesoura.•
ria desta Prefeitura ate o d-ia lO de cada mas.
~·

AR'l• 49 - O Sub-Prefeito perceberá quinze por c~nto (15~) da ren:

da (U'recadada na Sub-Prefeitura e scra de livre mmeQQaO
do Prefeito, ltln icipal, com prnia aprovaQSl da câmara•

.
A~· 59- Os livros de escrituração e!Pregados nos serviços oontá-

be ia da Sub-Prefeitura; l:$Grao rubricados pelo Prefeito
Municipal, bem assJ.t os talÕes para a cobrança dos dive11
aos impostos.

ART. 69 - O mov imanto financeiro da Sub-Prefe itur~. sará lançado nq
esc r i ta da Prefeitura de Oeiras, devendo constar dos or...
çamen:tos municipais, a receita a arrecadar-se e a despesa e. e~tuar-se na dita Sub-Prefeitura.

· ART. 72 - Os lançamentos dos d ivereoa ,impostos serão feitos pelo

Su.b-Prei[e ito, g.ue os enviara, ob; igat~r iam ente, para a
aProvaçao da Camara Mun :ic ~al ate o mes de ~larço de c·ada ano.

1

·,

'

Fjca o Prefeito Municipal autoriz@do a fazer a
çao de eupr~ ita Sub-Prefeitura.
.
§::UNICO-

ARf.99 -

instala-~

o...mun~lpio

·•
~

poder:\ despender com as despesas de instal~
çao nte a importanc ia de do ia mU cruze iroa( Cr$2.000 ,o o)

-

Fio e. aberto na T6 aourarie. de Prefeitura Municipal o cr~
dito especial de dois mil cruzeiros·(Cr$ 2.ooo,oo~ · pera
: as dtapesas decorrentes da execução desta te 1.

AR!i!.l02 - O ,Pagamento· da percentagem devida ao Sab-Prefe ito corre..o

ra, no ano vigente, pela vezba
aos Agentes t.{un ic ip a ia.

nQ

4, lia parte destinada·

ART. 112 -Revogam-se as d iaposiçÕes em contré.r 1o.
O Diretor de Expediente da Prefeitura assim o
arço

promulgada,a presente

-2~e 1,- nesta s:oretaria da Prefe'i:ture. Municipal de Oeiras do Estado do Piau-

1, aos vinte ~e quatro dias do mes de Março do ano de mil novecentos o inqu
ta e quatro.

Aux U iar de Escritório.
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