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"ALTERA A CODIFICAÇAO OOS PROJETO/ATIVIDADES
CONSTANTES DA LEI Nº 60/93"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal de São José das
Missões - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no art. 79, IV, da Lei Orgâni
ca Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte

LEI:

Art. lº - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a modificar
a codificação dos Projeto/atividades constantes nos demonstrativos de quadros
de anexo do Orçamento da Lei Municipal nº 60/93, conforme segue:

de 1007 - Manutenção dos serviços administrativos
para 2007 - Manutenção dos serviços administrativos
de 1025 - Aquisição de equipamentos e veículos
para 1024 - Aquisição de equipamentos e ve~culos
de 1028 - Aquisição de equipamentos médico e ambulatorial
para 1025 - Aquisição de equipamento médico e ambulatorial
de 4024 - Assistência social geral e comunitária
para 2028 - Assistência social geral e comunitária
de 1032 - Construção de rede e instalação telefônica
para 1029 - Construção de rede e instalação telefônica
de 1033 - Sistema de retransmissão de televisão
para 1030 - Sistema de retransmissão de televisão
de 1034 - Construção de rede eletrificação rural
para 1039 - Construção de rede eletrificação rural
de 1038 - Construção de dasas populares
para 1031 - Construção de casa populares
de 1035 - Ampliação de rede de iluminação pública
para 1033 - Ampliação da rede de iluminação pública
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de 2031 - Manutenção de serviços de iluminação pública
para 2032 - Manutenção dos serviços de iluminação públicação
de 1036 - Construção de praças, parques e jardins
para 1034 - Construção de praças, parques e jardins
de 1035 - Obras de infra-estrutura rodoviária
para 1036 - Obras de infra-estrutura rodoviária
de 1030 - Aquisição de veículos, equipamentos e implementos
para 1037 - Aquisição de veículos, equipamentos e implementos
de 1029 - Manutenção de estradas e ruas
para 2035 - manutenção de estradas e ruas e ruas
de 1037 - Construção de calçamento de ruas e acessos
para 1038 - Construção de calçameDto de ruas e acessos
de 2039 - Manutenção das atividades da agricultura
para 2040-Manutenção das ativida~esda agricultura
de 1041 - Aquisição de equipamentos p/secretaria e patrulha agrícola
para 1042 - Aquisição de equipamentos p/ secretaria e patrulha agrícola
de 2040 - Conservação do solo, programas de troca-troca e extenção rural
para 2041 - Conservação do solo, programas de troca-troca e extenção rural
de 1043 - Equipamentos para secretaria do Bem-Estar-Social
para 1044 - Equipamentos p/secretaria do Bem-Estar-Social
de 2042 - Manutenção das atividades assistênciais
para 2043 - Manutenção das atividades assistênciais
de 2044 - Manutenção dos encargos gerais do Município
para 2045 - Manutenção dos encargos gerais do Município
de 2045 - Encargos da dívida pública------
para 2046 - Encargos da dívida pública
de 2046 - Contribuição ao PASEP
para 2048 - Contribuição ao PASEP

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOS~ DAS MISSOES, aos 25 de
AGOSTO DE 1994.

~E~OS SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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