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Estado de Sôo Paulo

"IlAINHA DAS ÁGUAS"

"Autoriza o Executivo Municipal a celebrar
convênio com a Secretaria da Agricultura,
destinado à aquisição de equipamentos,
para prestação de serviços a pequenos
produtores ."

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal
~ da Estância de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, no uso de

auas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da E.!!

tância de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E I:

•

Artigo 10 - Fica o Executivo Municipal _
autorizado a firmar convênio entre o Estado de são Paulo, atra-
vés da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município _
de 19uss da Prata, objetivando uma cooperação mútua para prestar
assistência ao produtor rural e às entidades assistenciais de oa
ráter filantrópico, reconhecidas como de Utilidade Pública, atr~
vés da utilização de equipamentos agrícolas. _

Artigo 2~ - Para o cumprimento dos obje-
tivos do artigo anterior deverá ter o referido convênio o valor
de até ~$200.000.000 (duzentos milbões de cruzeiros), tocando a
totalidade deste valor à Secretaria de Agricultura e Abastecimen
to do Estado de são Paulo.

Artigo 3Q - O valor mencionado no artigo
2Q ae refere as despesas com a aquisição dos equipamentos neces-
sários.

Artigo 4~ - A mão de obra deverá ser fo,!:
necida pela Prefeitura Municipal, valendo-se para tanto do seu
quadro normal de funcionários ou contratação de mão-de-obra dia
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Artigo 5~ - A Prefeitura Municipal enviará
à câmara trimestralmente, relação dos beneficiados, bem como as
horas trabalhadas para cada um deles.

Artigo 62 - Esta Lei entrará emvigor na da-

ta de sua publicação, revogadas as disposições em oontrário.
Prefeitura Municipal da Estância de ~s

da Prata, aOB trinta dias do mês de de embro de mil novecentos
e oitenta e cinco •

Prefeito Municipal
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