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Estado do Espírito Santo

DECEBTC) m 1.737/90 DISPÔS SOSHS A ABERTURA 33E CRÊDnO ESPECIAL

.IB m IPMM

O PSSFBITO FOITICIPAL DE SlO GABRIEL DA PALHA, do

Estado do Espírito Santo, usando de atribuições'

legais que lhe confere a Lei Jiunicipal n^ 641/90

de 14 de novembro de 1990.

DECRETA.:

Art, 12 - Eica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Especial no valor de

CrS:100.000,00 (cem mil cruaeiros), para faser face às despesas decorrentes da

aquisição dos seguintes imóveis: Um imóvel la-bano de propriedade do senhor Nel^

son Xavier, localisado à Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, Bairro Boa Yista ,

nesta cidade, medindo 29, m (vinte e nove,metros) de frente, em divisa com a

Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar; 18,00 m (dezoito metros) de lateral direita,

era divisa com beco público? 12,50 (dose metros e cinqüenta centímetros) na Ia

teral esquerda, em divisa com a Prefeitura I&micipal de São Gabriel da Palha ;

29,00m (vinte e nove metros) de fundos, em divisa com os senhores Aldair Yen^

cio, Gersilda Lima Boa Ventura da Fonseca,e-,Manuel Pereira Campos, perfazendo '

uma área total de 436,00 m2 (quatrocentos'e trinta e seis metros quadrados) e

um imóvel urbano de propriedade do senhor Adelcin Rocha, localizado na Avenida

Bartimeu Gomes de Aguiar, Bairro Boa Vista, nesta cidade, medindo 10,00 ( des

metros) de frente, em divisa com a Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar; 15,00m '

(quinze metros) de lateral direita, em divisa com a Senhora Sebastiana Ferrei

ra da Fonseca; IJjOOm (quinze metros) de lateral esqtierda, em divisa com a

Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e 10,00m (dez metros) de fundos ,

em divisa com a Prefeitura líunicipal de São Gabriel da Palha, perfazenda uma '

área total de 150,m2 (cento e cinqüenta metros quadrados), com a finalidade de

abertura de rua, aplicados na seguinte dotação orçamentária:
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4.2.0.0 - nTí/SRSÕES ITEÍA2TCEIRA

03070211 - Aquisição de Imóveis Yisando a melhoria de obras.

4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis Gr®; 100.000,00

22 - Os rectirsos necessários para execução do estabelecido do artigo 1^ deste De;.-—

creto, correrão por conta do Provável excesso de arrecadação, verificado em

20 de agosto de 1.990.

39 —Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi —

ções em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em id de novembro de

1990.

mfflEIRA DA PONS:

Prefeito M-unicinal

Registrado e publicado nesta Secretaria Municipal de Administração na data su

pra.

UjU^
HSMKEQÜSS

Secretária I-funicipal de Administração


