
LEI NQI034 DE 31 DE JUIJlO DE 1990.-

"Dispõe sobre autorização ao Executivo, pa
ra receber por doação integral do Governo
de são Paulo, a importância de até C~
2.000.000,00 que será utilizada na aquisi
ção de uma ambulância zero quilômetro."

'I
1'. Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas

"RAINHA DAS ÁGUAS"
ESTADO lJE sAo PAULO

* *

•

da Prata

•

•

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo, _
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Kunicipal da Estão
aia Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promul
go a seguinte

L E I:
Artigo lº - Fica o Poder Executivo autori-

zado a adquirir, por meio de Convênio a ser celebrado com a Secre-
taria de Estado da Promoção Social, uin (01) veículo ambulância, ze
ro quilômetro, exclusivo para transportes de enfermos.

~ único - Do veículo constarão obrigatori~
mente o sinal que os identifica como ambulância e o logotipo apos-
to pelo Governo do Estado de são Paulo.

Artigo 22 - O custo total do veículo refe-
rido no Artigo 12 é da ordem de até ~$2.000.000,oo )(dois milhões
de cruzeiros), ficando o Executivo Municipal autorizado a receber
a importância real do mesmo, por doação do Governo do Estado de
são Paulo, através da Secretaria de Estado da Promoção Social,
procedendo à abertura do crédito adicional que se fizer necessá
rio.

Artigo 3º - O Município, uma vez formaliza
~ d ' ()da a doaçao, evera no prazo de 15 quinze dias, adquirir a refe-

rida ambulância mediante pagamento integral do respectivo preço e
fornecer à Secretaria, XEROX AUTENTICADA da respectiva documenta
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document~ção de propriedade (Fatura, IPVA, Certificado de Proprie-
dade e Seguro).
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•

~ único - A responsabilidade do doador
exclusivamente ao fornecimento do numerário.

Artigo 42 - Na hipótese de inadimplemento
pelo Município, no prazo avençado das obrigações ora assumidas, fi
cará o convênio automaticamente rescindido com a obrigação de res-
tituição da quantia recebida atualizada pela BTNla acrescida de
juros de 1% (um por cento) até a data da liquidação do débito.

Artigo 52 - Esta Lei entra em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura ~unicipa da Estância Hiàromi-
neral de iguas da Prata, aos trinta do mês de julho de
mil novecentos e noventa.
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