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LEI NQ 1.048/17
DE 17 DE AGOSTO DE 2017

"Altera o valor atinente a aquisição de terreno
para construção de túmulo ou caixa, relativo aos
serviços do Cemitério previstos na Lei 391/95 e dá
í \

outras providências."

TOMAZELA, Prefeito do Município de Pereiras, estado de São

au o, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte lei:

dezemb*"*' d"" ^

artigo 1°, da Lei Municipal n° 391, de 21 de

^ vigorar com a seguinte alteração de valor, relativo aos

serviços de CEMITÉRIO:

"Artigo P. Omissis
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Q-CEMITÉRIO

s) Aq. de terreno p/ const. de túmulo ou caixa

Art 2^
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Art. 3° - É de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pereiras:
I - Criar e organizar o ossuário;

II - Utilizar do dinheiro arrecadado para realizar benfeitorias dentro do cemitério

como. calçadas, guias, pinturas, bem como qualquer tipo de investimento no local.

Art 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pereiras, na data supra.

Migu^Tomazela
Prefeito Municipal
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a e publicada em lugar de costume nesta Prefeitura Municipal, na data supra.
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