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LEI Ne 120/96  

De 12 de Janeiro de 1996. 

"Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Ca-

41a aulista a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do 

::atado de mão Paulo, recursos'financeiros a fundo perdido". 

CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito ' 

do Município de Nova Canaã Paulista, Estado 

de São Paulo, usando das atribuições legais, 

etc., 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Nova Ca 

2aulista l  Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e proi.!, 

a seguinte Lei: 

Artigo 12) - Fica o Executivo Municipal au- 

acto a: 

I - Receber, através de repasse efetuado pe 

:,:verno do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo 

ruldo, procedentes 10 Tesouro do Estado; 

II - Assinar com a Secretaria de Economia e 

jamento do Estado de São Paulo o convênio necessário à obtan 

0,2. recursos financeiros previstos no Inciso I deste artigo,' 

,::orno as cláusulas e condições estabeledidas pela referida Se- 

III - Abrir crédito adicional especial para ' 

r face às despesas com a execução da(s) obra(s). 

Par4grafo 	- A cobertura do crédito ' 

.1'izado no Inciso III será efetuado mediante a utilização dos 

=s- 2 a serem repassados. 

Artigo 22) - Os recursos financeiros meneia 

no artigo anterior destinar-se-ao a•execução de pavimenta-' 

..sfáltica em vias urbanas da sede do MunicCpio. 

Artigo 32 ) - Os encargos que a Prefeitura ' 

a assumir no referido convênio correrão por conta de verbas' 

-1.as constantes no orçamento vigente, suplementadas se neces- 

 

r unicipal âe 9toca ganaã utista 



ta de sua 

r ieãura uniapag, )1e ()ova gana/3 ,Tjaulis a 
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sário. 

Artigo 42 ) - esta Lei entrará em vigor na da 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Mupicipal de Nova,Canaa Paulista, 

12 de Janeiro de 1996. 

ui› 
Carlos Aparecido Martines Alves 

Prefeito Municipal 

Recistrada no livro prjprio. Afixada no lugar de costume. Determi • 

nada a publicação na imprensa local. 

Anteno 	tti 

Diretor de 	nistraçao 
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