
ESTADO DE sAo PAULO

ltAutoriza o Poder Executivo a celbrar

LEI NRl.164 IE 18 DEAGOSTODE1993.

de recurso
e compacta

Secretaria de Plane j.!!.

do Estado de são Pau-

convênio oom a
mento e Gestão

lo objetivando a obtenção

a aquisição de um coletor
dor de lixo completolt•

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

EDJALMADELIMAVALA,Prefeito Munic

paI da Estância Hidromineral de .(guas da Prata, Estado de são Paulo,

_ no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da

Estância Hidromineral de 19uas da Prata, decretou e eu sanciono ~

promulgo a seguinte
L E II
Artigo lO - Fica o Executivo Munici-

paI autorizado a:

afinance ires

de repasse efe-I - Receber, atra~s

de são Paulo, recursostuado pelo Governo do Estado

fundo perdido, procedentes do Tesouro do Estado;

II - Aesinar com a Secretaria de Pl ••••

na jamanta e Gestão do Estado de são Paulo o convênio necesshio B;

obtenção dos recursos financeiros previstos no inciso I deste arti-
go, bem como as cl&usulas e condições estabelecidas pela referida /

•
Secre taria;

111 - Abrir cridito adicional especial

para fazer face às despesas com a aquisição do equipamento.,
Pará:grafo l1nico - A cobertura do c~-

dito autorizado no inciso 111 ser& efetuado mediante a utilização /

dos recursos a SBrem repassados.
Artigo 2~- Os recrursos financeiros

mencionados no artigo anterior destinar-se-ão a aquisição de um col!
tor compactador completo com caminhão para coleta de lixo domiciliar

Arjtigo 3~- Esta Lei entra em vigor _

na data de sua publicação, revogadas as dispo i - ,s çoes em contrario.
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Prefeitura Municipal da Estância Hidro
mineral de Águas da Prata, ace dezoit diae do mês de agosto de mil
novecentos e noventa e três.

--
ED.J ELDIA
Prefeito Municipal
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