
I Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

ESTADO DE sÃo PAULO---

por

L E l:

"Autoriza a Frefeitura Municipal da Es-

tância Hidromineral de as da Prata,
a receber mediante repasse efetuado pe
10 Governo do Estado de são Faulo, re-

cursos finance iras a fundo perdido"'"

LEI NQl.151 DE 28 DEMAIOre 1993'.

Faço saber que a Câmara Municipal da

Águas da Prata, decretou e eu sanciono e

02 JU\-l1993

lei,

Estância Hidrominera1 de

promulgo a seguinte

EDJAUlADE LIMAVAIJ, Frefeito Munici-

pal da Estância Hidromineral de Águas da Frata, Estado de são Fau-,
lo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas•

Artigo 12 - Fica o Executivo Municipal
autorizado a:

111 - Abrir crédito adicional especial
com a execução da obra.
Far~grafo ~nioo - A cobertura do cr~di

será efetuado mediante a utilização dos

I - Receber, através de repasse efetu~
do pelo Governo do Estado de são Paulo, recursos financeiros a fun-

do perdido, procedente do Tesouro do Estado;
11 - Assinar com a Secretaria de Plane-

jamento e Gestão do Estado de são Faulo o convênio necess!rio à ob-
tenção dos recursos financeiros previstos no inciso I deste artigo,
bem como as cl~usulas e condições estabelecidas pela referida Sec~
teria;

to autorizado nO Inciso 111

,para fazer face as despesas

•

recursos a serem repassados.
Artigo 22 - Os recursos financeiros -

mencionados no artigo anterior destinar-se-ão a pavimentação asfál-
tics em ruas da cidade.
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I Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

Esr"DO DE $10 PAULO---
Artigo ~2 - Esta Lei entra em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidro-

mineral de as da Prata, aos vint e oito dias do mês de maio de
mil novecentos e noventa e três •
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