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De 28 de Agosto de 1990.
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TDREZA D3 =IDA P RROS 30:,^2, 'refeita :+.unieipa.. da'

:ara_ui, :atado de Soo Paulo, ?AZ 3ABER e a CJ.nara aprovou e ela

sanciona prenulg a .eg.1inte lei:

.__. ' : GC _ - ?ica o Poder Executivo autoriz ado a centra

tar coa o 7e:eco de :^stado de 3ãc Paulo

	

A., opera;-ac 'de crédito "

por snteciprç_c da receita .,_;axen'•.car_a, .,._ o montas:te de ^,r°

2 ;OO.00C,00 'Dois "ill. -ec e Çuirhentos Mil Cruzeiros), que ser& li-

.^^x, a ada até ,30 ,.Çtrintss; ; dias depc_i., de encerrado o atual exercido^

financeiro, acrescida de ;¡soe, taxes e encargos, de acordo com as
..

condições operacionais da referida institui çte oficial de Orecite.

:moa:IG.^2R - Pica, outrossim, permitido ao Executivo

vincal"r ao iaetr•ane.°to ccntratual respectivo, par ca c-,:m_rinento das'

obrigaçces previstas nc -3rtigc anterior, o produto das parcelas do

Imposto aobrc Operações Relativas a Circulaçao de Mercadcrias e ao-'

bre rrestaçao de 2erviços de Transporte Interestadual e Interaunic

pal e de Co_uricaç -so (:CU'3) e/ou de outro que porventura venha eubs-

titai-lo, eabiveis ao Município,

	

acme a totalidade ou parte '

dos 3epésítos bw_eúrios suficientes para responder pelo débito cor-'

rigido e demais e::cargoa contras:ais decerrertes das operações coa-' ,

tratadae, e, taabén, autorizar o _anco do 3stado de 3õo Paulo

a reter, receber e/ou compensar, diretamente ou nos órgãos e estabe-

lecimentos ccripetentes, aqueles recursos, até o limite das abriga

ções vencidas, conferindo, para tato, poderes especiais, irrevo¿,^- '

veie e irretrat'veis, aro contrato que for assinado ou em instn>_^en-'

to separado.
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Prefeitura Municipal de Sarapuí
ESTADO DE SÂO PAULO

Continuaçëio da lei ecmp_-=entrr;•905/90.

51''TCC - exccucZo do disposto no ' Caput " deste

artigo _eacr._ efetivar-se em quaisquer datas, até o so:z'.ar-'e reces-

srio ao pagamento de precttções e encargos vencidos e .+.ao pagos.

TIGC 22 -Fica o Poder Executivo autorizado a fir-'

mar contrato-e, termoe aditivos e eutres '_tctr^.7A2.,._ p'a}l icoe ou '

narticu'_-rea declinados = contratação 3o e^._rrestino e/ou outorga '

doe poderes de que trate: esta lei.

L2TIGI 4= - -•s dee esas com - _xecu;ão acata lei cor-

rerão por to-ta das o'.açces org.:.-_e^tú?as pr6prias, suplementadas'

se necessário.

a:IG: 52 - 2sta lei entra e= viger na data de sua pu

b_ica;üo, revogadas -s diopooições e= cortr&rio.

Tereza de Alr:eida :anos Tolts

:refeita :unicipal

Begistreìa e publicada -.- Secretaria da Prefeitura '

Municipal, na data supra.

Isabel Carlos

Aesiater.te d^_nistr_tiva
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