
Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"

.~..

I

1 3 OUl 1993

E8T AOO Dl! ,Ao PAULO---
N2l.l7l DE 22 DE SETmlBRO DE 1993.-

"Autoriza a celebração de convênio com a Se
cretaria da Criança, Família e Bem Estar
Social para construção de Ndcleo de Promo
ção Social na sede do município".

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal d
Estância Hidromineral de ~guas da Prata, Estado de são Paulo, no uso

.
de suas atribuiçoes legais que lhe sso conferidas por lei,

Faço saber que a Camara Municipal da Estanta eia Hidromineral de Águas da Prata, decretou e eu sanciono e promul
go a seguint e

•

J

~EI:
Artigo 12 - Fica a Prefeitura Municipal da

Estância Hidromineral de ~guas da Prata, autorizada a celebrar con-
.

vênia com a Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social de são
Paulo, para a construção de um núcleo de Promoção Social na sede do
município, h Rua Nicola Bicci 5/n2, Bairro Jardim Moneda.

Artigo 22 - O ndcleo de Promoção Social de
tina-se exclusivamente ao atendimento de população carente em faixa
etária pr6pria para desenvolvimento de:

a )- programas da Secretaria da Criança, Família
e Bem Estar Social e da Prefeitura Municipal;

b )- programas pdblicos e privados e atividades
de interesses de comunidade referentes aos setores de promoçao saci
aI saúde e nutrição, recreação e lazer.

Artigo 32 - Para fazer face ~s despesas d~
correntes da aplicação desta Lei, fica o Executivo Municipal autori
zado a proceder a abertura dos cr~ditos especiais que se fizerem ne-
cess4rios.

Artigp 4~ - Fica o Prefeito Municipal aut£
rizado a celebrar novos termos de aditamento ou reti-ratificação bem
como suplementar a referida dotaçâo, quando novos recursos forem des
tinados àquelas obras pela Secretaria da Criança, Família e Bem Es
ter Social.
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Artigo 50 - Esta Lei entra em vigor na da-
ta de sua publicação revogadas as disposições em contr~rio.

Prefeitura Municipal da Est~ncia Hidromin~
ral de Aguas da Prata, aos vinte e dois dias do mês de setembro de _
mil novecentos e noventa e três •

R •f". TrOflo,.. Ia,,; .- tscrl_;l IntBrin~
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