
PREFEITURA MUNiCIPAL DE lÁRAS
lÁRftS - MSB DÁGUA 

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MÜMICIFAL m  211 / 2001.

'‘Autoriza a Prefeitura Wlynlclpa? úm laras a recede?, 
mediante repasse efetuado pelo Governo do Esf;ão
de Sâo Paulo, recursos fíoancelros a m nm
perdido’L

JO SÉ ED¥AL DB MELO A.m iJJO, Prefeito a
Esíado de São Pauto, no uso de suas atribuições legais,

fA Z  SABER que a Câmara IIKunfcIpal Apro¥oy & eí 
Sanciona e rromiilga a Seguinte Lei:

Art.. 1° “ Fica. o Executivo Rflyolclpal autorizado a:

I -  Receber, através de repasse efetuado pelo Goverrso do
Sstado de São Paulo, recursos Õnanceiros a funde perdido, proceclemec 
1 csouro do Estado, no valor de R$ S0.00ü,0ô (Clnqyerrta Wiil Reais);

ii -  Assinar com o Estado d© São Paulo por m&m ea i 
Secretaria ú& Sconoínia e Planejamento, através da Coorcienadorla de ArHcyiaiíáv 
Pianejameoíe Regietial o convênio necessário à obtenção cios recursos flnas-vceeros I 
previstos fso I deste artigo, bem cerno as claysulas & $,5> O ̂ ;• L,íf Ã,- ̂ J- Ã.1
csííabííiscícJas pela referida Secretaria;

Ili ~ Abrir credito especial para fazer face às despesas tom
a axacúiçâo da (s) obra fs).

Parágrafo Único - A cobertura do credito autorizado m
mamo sM será eieíiíado liiediarite a ytilisaçio dos recursos a serem repassados.

Aft. 2̂  - Os recursos financeiros mencionados no miga 
anterior deslirtar-se~ão a, IWFRA-ESTRÜTÜRA ÜRBAMA.

ArL 3  ̂ “ Os encargos que a Prefeitura ® assyüwr 
referido convênio correrão por conta de dotacõss próprias constantes d* 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
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Art.- 4° - Esta Lsí ftflyniclpal entrara em vigor na tíata tíe t m  
piibiicaçâo, revogadas as disposições em contrario.

Pref. Mun. de laras, 14 de Dezembro de 20OI.

rcPFEITURA MUNICIPAL DE fARAS
Reg!stf5üü(a.) nesta Secretaria sob n-
__.......... , fis ....H\/ro w?
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