
 
 

LEI Nº 3.143 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 

 

Ementa: Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a acrescer ao objeto do Contrato de 

Financiamento N 0 0504.462-DV0:64, celebrado 

junto a Caixa Econômica Federal, a 

possibilidade de execução de obras públicas 

civis de revitalização, de construção, de 

ampliação e de reformas relacionadas ao 

turismo, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a acrescer ao objeto do 

Contrato de Financiamento N 0 0504.462-DV0 :64, celebrado junto a Caixa Econômica 

Federal, a possibilidade de execução de obras públicas civis de revitalização, de 

construção, de ampliação e de reformas relacionadas ao turismo. 

 

Art. 2º 0 Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado, através de Decreto, a 

remanejar os recursos necessários ao cumprimento desta Lei, podendo incluir na Lei 

Orçamentária Anual - LOA, no Plano Plurianual — PPA, e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias — LDO. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 
 
 
 
                                                   
 

Gabinete do Prefeito, em 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 



 
 

 

ATO DE SANÇÃO Nº 1266/2019 

 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas 

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e 

considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 

 

 

 

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a Lei que “Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a acrescer ao objeto do Contrato de Financiamento N 0 

0504.462-DV0:64, celebrado junto a Caixa Econômica Federal, a possibilidade de 

execução de obras públicas civis de revitalização, de construção, de ampliação e 

de reformas relacionadas ao turismo, e dá outras providências”. Tombada sob nº 

3.143, de 21 de fevereiro de 2019, publique-se, nos termos e na forma da lei. 

 

                                        

 

Gabinete do Prefeito, em 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 


