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LEI N9  135/96 

De 07 de Agosto de 1996. 

"Autoriza abertura de Crédito Adicional Es-

pecial e dá outras provid4noias". 

' CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito 

do Município de Nova Canaã Paulista, Estado 

de São Paulo, usando das atribuições legais 

etc., 

PAZ SABER que a Câmara Municipal de Nova Ca 

naã Paulista, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e pro-

mulga a seguinte Lei: 

Artigo 12 ) - Pica o Poder Executivo autori-
zadO a abrir um Credito Adicional Especial no valor de R$ 117.154, 

95 (Cento e dezessete mil, cento e cinquenta e quatro reais e no-

venta e cinco centavos), que se destinarão a fazer face à aquisi-

ção de material de construção, ferramentas e equipamentos, taxa 

de administração e demais despesps, para pródução de 33 (trinta e 

trâs) unidades habitacionais, tipologia TI 13 A, projeto de auto-
ria da CDRU, pelo regime de auto construção, 

Artigo 2Q) - As despesas decorrentes com a 

execução desta Lei serão cobertas com recursos a serem repassados 

Pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 

de São Paulo - ODHU. 

Artigo 30 ) - Esta Lei entra em vigor na da-

ta de sua publica40, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista 

07 de Agosto de 1996. 

Carlos Aparecido Martins Alves 

Prefeito Municipal 
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