
"RAINHA DAS AGUAS"

•

•

LEI N2785 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984.-

"Dispõe sobre autorização ao Executivo
em receber por doação do Governo do
Estado de São Paulo, a importância de
~$8.550.000,OO (oito milhões, quinhs~
tos s cinquenta mil cruzsiros), qus
será utilizada na aquisição de uma ~
bulância Chevrolet - Caravan/85, novo,
bemcomoa integralizar o valor do r!,
ferido veículo em ~$8.550.000,OO (oi-
to milhões, quinhentos e cinquenta mil
cruzeiros). "

EDJAUlA DE LIMA VALA.,Prefeito Munic.!
aI da Estância de -'guas da Prata, Estado de São Paulo, usando _
das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da
Estância de !guas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E 1:
Artigo 12 - Fica o Executivo autoriza

do a adquirir uma ambulância Chsvrolet-Caravan, ano de fabrica-
ção 1985t novo, que ser~destinado aos serviços de saúde e tran~
porte de enfermos, ficando para tanto autorizado a celebrar Con-
vênio coma SEPS.

Artigo 20 - O custo total do veículo
referido no artigo 12 é na ordem de ~$17.100.000,OO (dezessete
milhões e cem mil cruzeiros), da qual fica autorizado o o Execu-
tivo Municipal a receber por doação do Governo do Estado de são
Paulo, através da Secretaria de Estado da Promoção Social, a im
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a importância de ~$8.550.000,OO (oito milhões, quinhentos e ci~
quenta mil cruzeiros). representando assim, a aquisição no V! -
lor de ~$8.550.000,OO (oito milhões, quinhentos e cinquenta mil
cruzeiros) a qual também fica pela presente lei, autorizado a -
integralizar oom recursos próprios.

Artigo 32 - Para pagamento da despesa deco£
rente da aquisição do referido veículo, o Município se utiliz~ -

rã dos recursos próprios criados, que serão suplementados com os
recursos advindos do Governo do Estado de São Paulo, através da
Secretaria de Estado da Promoção social, referidos no artigo 22
desta lei:

UNIDADE ORÇAMENTlRU: SAtlIJE- SAllDEE SANEAIlEllTO- As
eistênoia Médico Sanitária
c&TEGORIA ECOllOMICA - Equipamentos e Material Perma -
nanta.

LIMA VALAE

Par~grafo llnico:- A suplementação a que se
refere o artigo 32, ser~ regulamentada por Decreto do Executivo,
na época da aquisição.

Artigo 42 - Esta Lei entrará em vigor na
~ data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Sguas
da Prata, aos vinte e sete dias do mês e novembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro.

~efeito Municipal

VALEt~filfNAD~'OJ.iES
Secretúia
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