
Câmara Municipal de São João dos Patos
ESTADO DO MARANHÃO

ISl H. 31 de 29 de abrU da 197^,
^  Autoriza a cçnstração de o» '

bras publicas e cria créditos aspeciais*

0 PREFEITO MUNICIPAL ÜB SAO JOSO DOS PAIOS.

Fàço saber que a C^nara Itolcipal aprovou a eu sanciono a
seguinte Lelt

Art* 1® - Fica o Poder Biíecutivo autorizado a construir as

seguintes obrast

1 - A pra^ são João^ no patrisionio Urbano desta cidadei

XZ - 2.300ie2 (dois loil e trezentos iiiôtros quadradas) da
calçamento em trê(^08 das luass Sa 3obrinuO| Gonçal
ves lareira» Pericles Machado e Santos Sobrinho;

III - Eletrificação (iluminação publica) a vapor de mercú
rio da Praça São João.

Art* 2® - Para execução da presente Lei| fica o Poder Bxb,

cutivo autorizado a abrir no corrente exercício os créditos constafi
tes dos parágrafos deste artigos

Si® - Crédito complementar, no valor de @75*000,00 (setqj}
ta e cinco mil cruzeiros) a ser contabilizado pela rubricas

V.1.1.0-95 - OBEAS Pt^LICAS - Departsunento de Fraçav,
Parques e Jardins da Secretaria de Serviços Urbanos*

Oa recursos para cobertura desta credito, constarão de aqa
lação parcial de verba orçamentária 3.1.1.1-62 - PESSOAL CIVIL - De-
partamento de Ensino Se coindario da Secretaria Municipal de Educação

e Cultura. /

S 2® - Crédito Espacial no valor de ̂ 0,000,00 (trinta //
mil cruzeil-os) a ser contabilizado pela rubrica ̂ .1.1.0-93 - ObHAS
^■ÜBLICAS - Departamento de Huuinação Publica do Serviço de Qiergla
Elétrica*

Os recursos para cobertura do presente credito constarão
da anulação da verba orçamentária 3.2*5*0-81 - Departamento de Pr^
vidéncia Social da Secretaria Geral.

Art* 3® - Ssta Lei entrasrá em vigor na data de sua publi
cação, revogaim-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Mmlcipal de São João dos Patosy
em 29 de abrJ

-  - - j-

Bdiíardo Coelho Metídea
Prefeito Municipal


