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LEI COMPLEMENTAR N2 17,/94  

De 22 de Junho de 1994. 
"Autoriza o Executivo a alienar imóvel do Municí-

pio mediante permuta e dg: outras providé'ncias". 

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 

naã Paulista, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promul 

Ga a seguinte Lei Complementar: 

Artigo 12) — Fica o Poder Executivo autorizado a 

alienar, mediante permuta, com a Cia. Energética de São Paulo — * 

CESP —, o prédio edificado pela Municipalidade no terreno de pro-

priedade do Município, situado à Rua Seis nesta cidade de Nova Ca-

naã Paulista, Estado de São Paulo, denominado Lote n2 18 da Quadra 

"A", havido através da transcrição n2 13.952, de 13 de Maio de 

1993, de conformidade com a Lei Municipal n2 19/93, de 26 de Abril 

de 1993. 

12) — A permuta de que trata este artigo se efe 

tivará com o pagamento do total dispendido pelo Município, compre-

endendo o preço do terreno e o valor aplicado na construção, cons-

tante do contrato lavrado em 29 de Novembro de 1993, mediante a 

execução de obras de iluminação pública, extensão dè rede de ener-

gia elétrica e dedução mensal dos valores nas respectivas contas 

de energia elétrica da Prefeitura. 

§ 22) — 0 valor desta permuta e de Cr$ 554.892,00* 

(Quinhentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois 

cruzeiros reais), sendo Crt 30.000,00 (trinta mil cruzeiros reais), 

o custo do terreno e C4 524.892,00 (quinhentos e vinte e quatro 

mil, oitocentos e noventa e dois cruzeiros reais) o da construção, 

base Abril de 1993; e o custo das obras relativas à extensão de re 

Qe de energia elétrica e de iluminação pública e de Cr$ 464.999.16. 

reieilura 



( 

(quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove 

cruzeiros reais e dezesseis centavos) - base Abril de 1993, caben-

do à Prefeitura o recebimento da importância de Crt 89.892,83 (oi-

tenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois cruzeiros reais e oi 

tenta e três centavos) - base abril de 1993, a titulo de torna, * 

que serão pagas na forma convencionada no contrato firmado entre * 

as partes, atualizado financeiramente pela variação mensal do IPC-

FIPE. 

§ 32) - A edificação constante deste artigo se des 

tinará à instalção do Escritório de Atendimento da CESP - Compa-* 

nhia Energética de São Paulo. 

Artigo 22) Fica o Poder Executivo autorizado a ou-

torgar à CESP - Cia. Energética de São Paulo, a escritura definiti 

va do imóvel de que trata o artigo 12 desta Lei Complementar. 

Artigo 32) As despesas decorrentes com a execução* 

da presente Lei Complementar correrão à conta das dotações prépri-

as constantes no Orçamento Vigente:  suplementadas se necessário. 

Artigo 42) Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista 

22 de Junho de 1994. 

Carlos Aparecido Mart:ines Alves 

Prefeito Municipal. 

Registrado no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determi-

nada a publicação na imprensa local. 
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