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221,

DE
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DE

DEZEMBRO DE

1954

Reconhece a dÍvida contraída pelo Frefei"to
Municipal, para..,as obras da barragem do "SOIZÃ0 11 , e abre,c~m dilataçao de prazo, cr~dito especia~ para amortizaçao da mesma dÍvida.
O FREFEITO .MUNICIFAL DE·.: OEIRAS
""

DO ESTADO DO PIAOI

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
ART. 12 -

Considerando que a Frefeitura ,jlunicipal de Oeira•,
assinado o respeott.vo contrato com o Govêrno da
Repdblica, vinha executando em cooperaçao com ~ mesmo Gov~rno, as obras da barragem st>bre o M'õcha, no lugar "S0IZA0 11 , a quatro quilbmetro11
da cidade.
ART. 22 - Considerando que a referida barragem, destinada a
fornecer 'gua ~ cidade e k população ribeirinha dq
riacho macha, era considerada de impart&ncia cap~tal para Oeirast e
por issot mister se fazia a sua imediata construçao.
ART. 32 -Considerando que, conquanto se tivesse obrigado ·O
Foder Central k quota estipulada no contrato, no valor de novecentos e um mil seiscentos e quarenta e seis cruzeiros e
setenta centavos (Ct$ 901.646,70), o seu pagamento se efetuaria com
demora, ap6s a execuçao da obra, ou em prestáçÕes, k proporção que se
fossem realizando as v4rias e"tapas da mesma obra. por isso,
ART. 42 - Considerando que o serviço não deveria sofrer solução de continuidade, j4 · pelo seu fim, j4 par•
que a interrupção ~o andamento das obras encareceria o cometimento.
ART. 52 -

Considerando que par assim entender, e animado
da vontade patri6tica de concretizar a ben~fica
realizaçãb, quanto antes, se serviu o Sr. Prefeito Municipal do cr~
dito~ tomando a Dert~cularea, apreci,veis importlncias
com que ia financ~anao a construçao.
·
.ART. 62 -

'·-··
j

Considerando que a documentação apresentada k
Clma.ra, e meticulosamen"te examinada, prova, à aaoiedade, o quanto stt despendeu na barragem, a qual infelizmente se rospeu em meio ao seu andamento. Mas,
ART. 72 -

Considerando que a ruptura foi um._fato meramente
fortuito, por ias o que a c onstruçao obedecia rigorosamente~ planta do DNOOS, e contou, desde o in:!cio at~ ao momento
fatal com a presença de um .fiscal do Govêrno, residente no local das
obras, as._ quais foram visitadas, v4rias vezes pelo Engenheiro Chefe
da Comissao, no Hau:!.
ART. 82 -

Considerando, par isso, ser forÇoso reconhecer
os·gastos feitos numa elevada intenção, retamen·
te, em serviço que, se concretizado, estaria trazendo enormes benef! cios k cidade e aos habit~ntes das margens do Mtcha e do Canind~.Assim:
Fica reconhecido o d~bito contraído pelo Sr.
!refeito Municipal, no valor de setecentos e
sessenta e sete mil e noventa e sete cru.ztüros e quarenta centavoa
(Cr$ 767.097 ,40) para os serviços da barragem "SOIZÃO".
JütT. 92 -

ART. 102 -

Fica aberto na Tesouraria da Prefeitura, o cr&
dito especial da importlncia de s et ec ent os e
sessenta e sete mil e .noventa e sete cruzeü:o~:~ e quarenta e centavos (Cr$ 767.097,40), para pagamento da dÍvida de igual valor, contra!·
da com diversos, conforme document4rio apresentado com a mensagem encaminhada pelo Sr. Prefeito Municipal ao Orgão Legislativo Oeirense.
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ART. 112 -

•.

Revogadas as disposiçÕes em contr,rio, a presente J,ei entrarA ~m vigor na data de eua
publicação; t ~r' dilatação de prazo, e a amortização da d!vi da :!e
far' k medida que o forem permitindo os orçamentos m~icipais.
C Diretor de Expediente da Prefeitura assim o faça executar.
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Irefeitura ·Municip-.1 de Oeiras, _31 de Dezemoro de 1954.

~

s~nciona.da

N'= ada,
e promulgada a preeen·
te Lei, nesta Secretaria da Irefeitura Municipal de Oeiras do Estado
do Fiau!, aos trinta e um dias do mês de Dezembro do ano de mil e
novecentos e cinquenta e quatro.
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