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Estado do Espírito Santo

DISPÕE SOBHE A ABERTOEA BS CRÊDrrO ESPECIAL.

O PESPSITO IvIUITICIPAL DE SSO GABRIEL DA PALHA, do

Estado do Espírito Santo, tisando de atrilxiioões'

legais que Ike confere a Lei È&xnicipal ne 642/90

de 16/11/90»

D S C R 1 0^ A :

Art. 12 - Fica alierto no corrente esercxcio financeiro, -um crédito especial no valor de

CrS:80.000,00 (oitenta mil cruseiros), para fazer face as despesas decorrentes

da aquisição de -um imóvel urbano de propriedade do senhor Osvaldo Eras, locali

zado na Sua Industrial, Distrito de Vila Talério, neste láunicípio, medindo 35,

60(trinta e cinco metros e sessenta centímetros) de frente, em divisa com a

Sua Industrial; 39?20 m (trinta e nove metros e vinte centímetros) de fundos ,

em divisa com o senhor Osvaldo 3raa e 15»30 m (quinze metros e trinta centíme

tros) de lateral direita, em divisa com o Senhor José Antônio Cordeiro, perfa

zendo uma área total de 390í00 m2 (trezentos e noventa metros qixadrados) com a

finalidade de abertura de rua, aplicada a seguinte dotação orçamentária;

SECESD/sJRIA.IilüHlGIPAL DE mmíBTRkÇlO

Administração e Planejamento

Administração

Administração GEral

4.O.O.O - Despesas de capital

4.2,0.0 - Inversões,Financeiras

03070211 - Aquisição de imóveis visando a melhoria de obras.

4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis .Gr$í 80.000,00

Art. 22 - Os rectsrsos necessários para execução do. estabelecido no Artigo I2 deste Decr£

to, correrão por conta do provável excesso de arrecadação verificado em 30 de

setembro de 1990.
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Art. 32 _ Este Decreto entra em -vigor na data de sua pulilicação revogadas as disposições

em contrário.

SSGISOTRS-SS, FJBLIQUE-SS E ClJfíPHâ-SE.

GaTainete do Prefeito líunicipal de São Galsriel da Palha, em 16 de novembro de

1990.

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria Municipal de Administração na data su

pra.

Secretária Kunxcipal de Administração


