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LEI

MR 211, DE

27 DE

AGOSTO DE

1954

Abre o cródito caplomentar do. importô.ncia"de cento o seis
mil c'ruzeiros (Cr$ 106.000,00) em re:fÕrço ãe diversas verbas con&
tantos do Orçamento em vigor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE OEIRAS DO ESTADO DO P!AUI.
Fnço saber quo a Cômnro. Municipal decreta o eu sanciono e pro. mulgo a seguinte Loi:
~·
_

ARfo 12 -

Fica aberto na Tesouraria da Pro:te itura Municipal do
Oeirns, o crédito suplementar do. importância do cen1;o e sois mil cruzeiros (Cr$ 106.• 000"00) 1• em r~rço de diversas ver'bas
co:nstnntes do Orçamento vigente, as· quais v'iio abnixo enumerados:
ADlUNISTR.ACÃO GÉRAL
Poder Legislativo
VERBA H2 1
8.0
- Câmaro. l.funic ipnl
8.00.3 - Hatorinl d~ Consumo
Livros, impressos e outros materiais de exp c.d iente ....................... . crS
EDUCAQÃO PÚBLICA
VERBA .li2 6
8.34 - Órgãos Culturais
a. 34.4 - Despesas DivarsQS
Aquisiçto do peço.s,discds,etc.,pa.
rn a Amplif ic&dora Municipal •••••••••
1.
• SERVIÇOS DE UTILIDA.PE PUBLICA
VERBA N2 12
8.69 " Matcdouro o ~apÓsito de Couros e Peles.
8.69.1 - Pessool Vnriavol
Jornaleiros nos serviços de envcmonamento do cou»os, etc. • •••••••••••• • •
VERBA li2 14
a. 81 - Jardins PÚblicos
8.81.4- Desposo.s Divorsns:
Aquisição de plantns, adubos o outras
despesas, inclusivo col}sertos de bombao
.Q.os pogos dos poços publicas •• •• •••••
V.ERllA U2 16
8.85
- Limpozo. PÚb~ica
8.85.1 - Pessoal variavel:
./
Jornaleir,gs no serviço de limpeza o
conservaçao das ru~ •••••••••.••••••••
VERBA N2 17
8.87
- Construção do PrÓprios PÚblicos em Gorol {Obras Novas)
·
8.87 .4 - Dosposns Divorsasc
.
P~o. prosseguimento do a;iazdindllento da
Prnça "Visconde do Pernaiba. " ••••••••••
ENCARGOS DIVERSOS

1.ooo,oo
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8.99~

- Diversos
8.99.4- Daspesns Diversos:

V.ERBA

6.000,00

s.ooo,.oo

6.000~00

a.ooo,oo

60.ooo,oo

N$ 21

19 - Desposas Diversos • •:• • ......... ___20.000 1 oo_
SOMA ~0'1AL ••••• crS l06.ooo,oo
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-

ART. 2Q -

Revogadas as disposiçÕes em contr;rio, a presente Lei entrará em vigor na data de Blla publica-

çao.
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O Diretor de Expeii iente da Prefeitura assim o f'aça executar.
Prefeitura Municipal de Oeiras, 27 de AgÔsto de 1954

Numerada, sancionala e promulgada a presente Lei, nesta Secretaria da Pre:fe itura Municipal de Oeiras do Esttd.o do Piauí, aos
vinte e sete dias do mês de Agôsto do ano de mU e novecentos e cinquenta e quatro.
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EscritÓrio

