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.dOQ.'l-4~. "_'1l'Iotoco1~ ~. IIAutoriza a Prefeitura Municipal da Estância

,- de l'guas da Prata a receber, mediante re -

passe efetuado pelo Governo do Estado de
são Paulo, recursos financeiros a fundo
perdido."

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal
41 da Estância Hidromineral de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, -

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara 1funicipal da Estâ~

eia Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promul
go a seguinte

L E I:

Artigo 1Q - Fica o Executivo ~~nicipal au
torizado a:

•
I - Receber, através de repasse efetuado

pelo Governo do Estado de são Paulo, recursos financeiros a fundo
perdido, procedentes do Tesouro do Estado •

11 - Assinar com a Secretaria de Economia
e Planejamento do Estado de são Paulo o convênio necessário à ob-
tenção dos recursos financeiros previstos ho Inciso I deste arti-
go, bem como as cláusulas e condições estabelecidas pela referida
Secretaria.

111 Abrir crédito adicional especial para
fazer face às despesas com a execução das obras.

Parágrafo lfnico:- A cobertura do crédito au
torizado no I~ciso 111 será efetuado mediante a utilização dos re-
cursos a serem repassados.

Artigo 22 - Os recursos financeiros mencio-
nados no artigo anterior destinar-se-ão à pavimentação de vias ur-
banas.
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ftl,t, 'b ~Artigo 32 - Os encargos que a Prefeitura

a~~ referido convênio correrão por conta de verbas
próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessá
rio.

•

Artigo 42 - Esta Lei entra em vigor na da-
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal d Estância Hidromi-
neral de Águas da Prata, aos trinta e um dias o mês de julho de
mil novecentos e noventa •
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