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"RAINHA DAS AGUAS"

Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata

"Autoriza a Prefei tura Municipal da Estâa,
cia Hidromineral de Águas da Prata, a ~
ceber mediante repasse efetuado pelo Go-
verno do Estado de são Paulo, recursos -
financa iros a fundo perdido".

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de l,guas da Prata, Estado de são Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lha são conferidas por lei,

Faço saber que a câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de 19uas da Prata, decre tou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte

• !!!I:
Artigo 19 - Fiea o Executivo MUnicipal a

torizado a: I - Receber, através de repasse efetuado
pelo Governo do Estado de são Paulo, recursos financeiros a fundo pe
dido, procedent$ do Tesouro do Estado;

11 - Âssinar
mento e Gestão do Estado de são Paulo o

com a Secra taria de Plane ja.-
convênio necessário à obten-

ção dos recursos financeiros pr.vistos no mciso I deste artigo, bem
como as cláusulas e condições estabeleeidas pela referida Secretaria

111 ~ Abrir crédito adicional especial pa-
ra fazer face às despesas com a execução da obra.

ParágrafO ~nico ~ A cobertura do crédito
autorizado no inciso lI! será efetuado mediante a utilização dos re-
cursos a serem repassados.

Artigo 22 • Os recursos financeiros men-
cionados no artigo anterior desttnar-se-ão a: obra de infra-estrutu-
ra urban!stiea e ou obras civis.

Artigo 3" ••.Esta Lei entra em vigor na -
data de sua publicação revogadas as d1sposi9~es em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidro~
neral de Águas da Prata, aos vinte dias do mês de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e quatro.
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