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RESULTADO FINAL 03 -
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DECRETO NO aze.o., DE 16 DE OUTUBRO OC 1991

Abre CródhO Suplementar no valor de CrS (con-
to e trinta o três milhóos. quatrocentos e sossento e seis
quinhentos e vinte e Oio cruzeiros).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA OOS REIS, ESTADO DO

NO DE ,ANERD, no uso do suas atribuoes legas. e de acor-
do com o ArtOo Z' da Lei no IWL.O., de 27 dC jÚ'h0 do 1991,

1 0 • F" aberto Cr6dho no de Cr$
(Cento e trinta e trós mitóes. quatrocentos e ses-

serta e sois md, quinhentos o virte e Oio cruzeiros), na forma

do uwxo quo a este acompanha.
• Esto Decreto entrará em VOor na sua publica-

çáo. revogadas as disposoes em cortrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeiure Munbipal de Angra dos 18 de ocnubro de 1991.

NEIROBIS KASUÔ NAGAE

DECRETO NO a3/L.o.. DE 18 DE OUTUBfO DE 1991

Abre Crédào Supbment. no va.br de Cr$ 11000.000.00 (onze
de cruzeios).

O MIXJCIPAL DE ANGRA DOS FEIS, ESTADO DO
HO DE JANEm, no uso de suas atribuOes lega', e de acor-
do com o 40 Parágrafo Únbo, In"o l, da Lei no 061/1—0.de 17 de dezombro de 1990,

10 - FEa aberto Crédio Suplementar no velor de Cr$11000.000,00 (onze rnilhOes de cruzeiros), na forma do anexoque oste
- Este Decreto entrará em voor na dda de sue publica.çáo, revogadas as em contráró.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura Munbipa/ de Angra dos Reis, 18 de de 1991.
NEROB/S KASUO NAGAE

Prefeito MunÉbal

ARTIGO 51. S 1 0 DECRETO-LEI NO 2 3a:)

PARTES: Prefonura Municipal de Angra dos GEORGE
WICTHOFT-FEDRIZZ.
OBJETO: Termo do Ajusto de Contas ao Contrato 030/90

Autorizado pelo Sr. Chefe de Gnbinete om
11/12/90 no memorando 1258/90,'SO, do 19/10/90.
VALOR O valor é de Cr$ 445.600.00 (Quatrocentos o quarenta
e cinco mil. e seiscentos cruzeiros).
DATA DA Assinado em 24 de maio d'. 1991.

Angra dos Reis. 24 do maio de 1991.
DR. UNCOLN JOSÉ DE SOUZA MORAES

Procurador Geral

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
ARTIGO 51, 9 10 DECRETO-LEI NO 2.300

PARTES: Prefeiura Municipal de Angra dos Rois o t)onstrutora
Angra Brollo Ltda.

Tormo AditVo no 01/91 ao Contrato de Obras o Presta-

çáo de no 046/91.

C

PROGRAMA

DE

TRAIIAI,IIO

1001/01010212.02
1001/01010012.01
2003/03070241. os
:005/03080332.25
2008/13754281. 20
2010/106032Hl.J/,
2010/13774591.39
2010/16915751.43

,iOlO/16915761.45
1010/13764491 .
2007/034824 72.
2007103482472.31
2007/03653632.28
2007103653632.28
2007/03462242. 32
2007/03462242.3'
200,' /034824 77. 29
7007/03482472. 29
2007/03482461.19
L'007/03653631.17

TOTAL

DECRETO 223/1..0.,

c D

DE

1

DE PONTE

DESPESA

3132 00
31 11-01 00

4120 00
3'Z61 00

4120 00
1,110 00

4110 00

4110 00
1,110 00
4110 00
3131 00
3132 00
3120 00
3132 00
3132 00
4110 00
3132 00

3120 00
4120 00

SUPLP.MENTACAO AHULACÃO

8, 000.000

8.000.000,00
14.466.518,00

IO.OOO.OOO,OO

4.466.528,00
28.000.000, 00
5.000.000

10.000.000,00
1.000.000,00

2.000.000,00
2.000.00()
2.000.000,00

10.000.000,00
51 .ooo.ooo,oo

47.000.000,00
5.000.000,00
5.000 , 000.00
5.000.000

4110

133.466. 528.00

5.000.000

133.466.578.00
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PROGRAMA
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TRABALHO

2004/03090451.05
2004/03090451 .05
2007103653631.17
2007/03653631.17
2007/03653631.17

TUTAL

NATUREZA
SUPLEMENTAÇÃO

DE
DESPESA

ANULAÇÃO
FONTE

3132
3131
3132
3131
4110

00
00
00
00
00

3.000.000

8.000.000
3.000.000.00

7 .000.000.00
.000.000

11.000.000,00 11.000.000.00

Autoruado pelo Sr. Prefeito Municipal em 23

de setembro de 1991, no memorando no 2150/91/SO.

VALOR O valor é de cr$ 1.127000,00 (Hum milháo, conto e vin-

tc o sate mil cruzeiros).
O prazo é do 45 (quarenta e Cinco) dias.

DATA DA ASSINATURR Assinado em 1 0 do novembro de 1991

Angra dos 1 0 de novembro do 1991
DR UNCOIA JOSÉ DE SOUZA MORAES

Procurador Geral

DECRETO NO QB/L.O., DE 26 DE OUTUBRO DE 1991

Considera em Estado de Emergência a via do acosso aos

ros Bonfim o Vila Velha na Cidade de Angra dos Reis, localizo-

da no 1 0 Distrito desto Municipa

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS. ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. usando de suas atribuoos legais, o
COtCIDERANDO quo ficou constatado a prosonça do
o oscorrogamonto do atorroe na via principal de acosso àquolos

bairros caracterizando assim total compromotimonto do fluxo

de tráfego conformo laudo expedido polo Dopartamonto do Pro-

Técnico da do Obras o Sorve

CONSIDERANDO , é imprescindivel o início imedbto 
o número

das

obras para evitar s acdentes, v•to 
inclusÑe 
que é grande 

ónbus urbanos.
do vek:ulos que trafegam naquela 

do Bonfim
CONSIDERANDO quo o acosso aos bairros da Praia 

moradores ,
e V ua V olha sofreráo total compromotirnento daqueles 

CONSIDERANDO que é devor do Poder Público buscar soluçáo

de a situaçao que possa ocasbnar projuizo ou com-

prornoter a soguronça do pessoas. obras, serviços, equipamon-

tos o outros bens. púbbcos ou particulares;
que tal tato o snuaçáo so enquadram perfeita-

mento no disposiVo legal do artOo 22. Inciso IV do Decreto-Lei

no 2300. do 21 do novombro de 1986.
DECRETA

0 - considerado Estado do Emergôncia a via de

60 aos do Bonfim o Vila Votha locahzados no 1 0 Distrao

desto Municipio, para a imediata oxecuqáo de obra de conten-

çáo da ostrada.
ArtOo 20 - Esto Decreto entrará em vigor na data do sua publica-

quo, as disposkOos em contráró.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Profoitura Munbipal de Angra dos 26 de outubro de 1991
NEIROBIS KAZUÓ NAGAEptos o Apoio 

Prefeito Munb@alços Públicos;


