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"RAINHA DAS ÁGUAS"

Estado de São Paulo

LEI N2816 DE 27 DE JUNHO DE 1985.-

"Autoriza o Prefeito Municipal a firmar
convênio entre o Governo do Estado de
são Paulo, através de sua Secretaria
de Agricultura e Abastecimento, e a
Prefeitura de Águas da Prata."

EDJALMADE LIMA VilLA. Prefeito Kunici -

tt paI da Estância 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 Uunicipal da Es
tância de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E I:

•

Artigo 10 - Fica o Prefeito ~unicipal

autorizado a firmar Termo de Convênio entre o Governo do Esta-
do de são Paulo, através de sua Secretaria de Agricultura e A-
bastecilllento, e a Prefeitura k~icipalt objetivando, emooopera-
ção mútua, a implantação de um Projeto de Piscicultura •

Artigo 22 - Para o cumprimento dos ob-
jetivos do artigo anterior, deverá ter o referido Convênio, o
valor de CrS15.000.000 (quinze milhões de cruzeiros), tocando a
totalidade desse valor à Secretaria de Agricultura e Abasteci -
menta do Estado de são Paulo.

Artigo )2 - O valor mencionado no arti. -go 22 supra, se refere as despesas com aquisiçao do material
necessário à implantação do Projeto de Piscicultura.

Artieo 42 - A mão-de-obra deverá ser -
fornecida pela Prefeitura Municipal, valendo-se para tanto de
seu quadro normal de funcionários ou contratação de mão-de-obra
disponível no ~unicípio.
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Artigo 59 - As despesas previstas corre

•

•

-rao por conta de verba existente no orçamento vigente.
Artigo 62 - Esta Lei entrará em vigor -

na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.

Prefeitura M icipal da Estância de 1-
guas da Prata. aos vinte e sete dias d mês de junho de mil no-
vecentos e oitenta e cinco.

EDe.TA '

Prefeito k~icipal

jc~~iG~
VALENTINA NADI!\Y01lES

Secretária
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