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|1389. Ciro Ferreira Gomes - PREFEITO MU-
|NICIPAL_. "
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 ta.Capital. Art. 2Q - A presente Lei en
trará em vigor na data de"sua publicação
revogadas as disposições em contrário. PA
CO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,

J em 11 de outubro de 1989. Ciro Ferreira
Gomes - PREFEITO MUNICIPAL.
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na forma que indica.

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA
EU SANCIONO A SEGUINTE

.
 LEI: Art. 1Q -

pica considerada de utilidade pública a
PSSOCIAÇAO BENEFICENTE DO IDOSO, socieda
lâecivil, sem fins lucrativos com sede e
ípro jurídico nesta Capital. Art. 2Q - A

jjpresente Lei entrarã em vigor na data de
pua publicação, revogadas as disposições
fèm contrário.  PAÇO DA PREFEITURA MUNICI

:PAL DE FORTALEZA,    em'" li de outubro -de     lucrativos com sede e foro jurídico nes-
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A CAMARA   MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:    Art.  10 A
Fica considerada de utilidade   pública a
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS MORADORES DE'
CANINDEZINHO, entidade
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civil, . sem fins
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l: tada pela maresia ou pela batida das ondas do

mar. Art. 42- 0 Chefe do Executivo, mediante de
creto à

,
riarã uma comissão técnica de estudo e

levantamento das medidas necessárias ao cumpri-
mento dessa lei. Parágrafo Único-(VETADO) Art.
52- Esta Lei entrará em vigor na data ae sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM 11
DE OUTUBRO DE 1989. CIRO FERREIRA GOMES -PREFEl
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TO MUNICIPAL.
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.  LEI NQ 6513

;iro Fenretuo GoweB.
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Estabelece normas da -à
discipliriar a abertVíra
de obras nas vias pú-
blicas, e dã outras-pro
vidênc ias!.

f  " A 'CAMARA   MUNICIPAL DE FOÍlTALEZA DECRETÁ
EÚ SANCIONO A SEGUINTE LEI:_ Art. 19.-

:
'r- > T&Í3a obra pública, que se a obrigatório a
} :    aberiiura de vias públicas; deverá ser repa

;i ,   l a a pela entidade responsável pela jrete
.
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rida obra. Parágrafo Único.-- Devera a en

tiSa e-íêsponsãvel pela obra, para garan
tíí p serviço de recuperação, depositar

, , hV Séçretatia de Finanças do Município de
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'V : Fóríãíeza, valor .igual- suficiente' jpara a
i ecdnstifução da via pública cprresponden
te 4 ârèa da obra. Art... 2Q - À/falta do
dèpôsitò/implica em embargo d '

'

 obra, a.te

que- seja feito o depósito dentro do pra-

zo jae iU) vinte e quatro .horas r para as

gáirantias previstas no artigo... ariteriqr

dStãT irArt/ 3Q - (VETADO) . Art. .40 -
FiSê/o Chefe do Poder,Executivo autoriza
dó k regulamentar esta lei através de De
creto. Art. 50 - Esta Lei'

.

entrara em vi-

gor/ina áata. de sua publicação, revogadas
asj .disposições em contrário. PAÇO DA PRE
FtílTURA MUNICIPAL; DE FORTALEZA, em 11 de
bUttlbrò de, 1989. Ciro ferreira Gomes-PRE
FÉITO PE FORTALEZA-

(21!-

peu NO 649, sala 303 - 30 andar - sala
reunião, em sessão pública, estará receai
bèndo os documentos de habilitação e prdj
posta de preços para a execução dos ser*|
viços , de DRENAGEM DA RÍJA EUGÊNIO GADELHA|
ENTRE' VASCO DA GAMA, EDUARDO ANGELIM £*

EDITE BRAGA, mediante condições estabelej
cidas no Edital de Tomada de Preços Noj
095/89, tudo de conformidade com o Décfel
tp-Lei NQ 2.300. de 21 de novembro de ISfi
Maiores informações e cópia do Edital
derão ser obtidas no endereço acima men
cionado, de segunda â sexta-feira; no!
horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às;
17:00 horas, mediante o recolhimento
NCz$ 400,00 (quatrocentos cruzados) no?í
vos) , pago. na Tesouraria da SUMOV, durató
te o" expediente,xsituada na rua Dom Jeroí
nimo No 20. Ana Lourdes Nogueira Almeidfl
- PRESIDENTE'DA COMISSÃO CENTRAL DE LIClj
TA£ÂO. João Osmar Santos Páiva - SECRETB
RIO. DE ADMINISTRAÇÃO. 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NO 096/89

ORlélNÃRIÒ DO INSTITUTO DR. JOSÉ
FROTA    - I.J .

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO1
v

í COMISSÃO    CENTRAL DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NO 095/89

ORIGÍNÂRIO, DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO    - SUMOV

A Comissão! Central de Licitação torcia
público para conhecimento dos interessa-
dos que, às 9:00 )(nove) horas do dia 11

   ~~ -> --i-v  Di-tm-
'

A Comissão Central de Licitação torna
publico para conhecimento dos interessa;
dos que, às lOtO  (dez) horas, Co dia lí
de deizembrò de 1989, na rua Senador Pom-j
peu NO 649, sala 303 - 3Q andar -saladei
reunião, em sessãp pública, estará recé;
bendo os documentos dé habilitação e pri
posta de pxeços para a aquisição de ELE

*

VADORES PARA PASSAGEIROS-E MAC , mediai
te condições estabelecidas no   Edital d
Tomada de Preços NQ 096/89, tudo de corí
formidade com o Decreto-lei NO 2.300 d
21 de novembro de 1986. Maiores infóo

çÕes e cópia do'Edital_j3oderão ser obti
das no endereço acima mencÍOrtado.,_de &
gunda à sexta-feira, no horário das &?0

' às 12:00 e das 14:J)0 às 17:001
 horas. An

Lourdes Nogueira .'Almeida   - PRESIDENTE D
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO.    Jóão 0
mar Santos-Paiva - SECRETÁRIO DE ADMINI
TRAÇÃO.
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EDITAL DE TÕMADA DE PREÇOS NO 097/8Í

ORIGINÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIP.
DE OBRAS

.
 E VIAÇÃO:* - SUMOV

A Comissão Central de Licitação tor
oúblico para conhecimento dos interess




