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LEI N2  153/97 

De 05 de Março de 1997. 

"Autoriza abertura de Crédito Adicional Espe-
cial e dé, outras provide'ncias". 

NELSON BIGI KLTUSIIIKA; Prefeito do Município 

de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições legais 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Nova Ca-

naã Paulista, sstado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e r.o-

mulga a segainte Lei: 

Artigo 12) - Pica o Poder Executivo autoriza 

do a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 18.876a8 

(Dezoito mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e oito 

centavos), que se destinarão a fazer face à aquisição de materi-

al de construção, ferramentas e equipamentos, taxa de administra, 

ção e demais despesas, para produção de- 33: (trinta e três) unida 

des habitacionais, tipologia TI 13 A, Projeto de autoria da CDHEU 

pelo regime de auto construção. 

Artigo 22 ) - As despesas decorrentes com a 

execução (1.sta. Lei, serão cobertas com recursos a serem repassa-

dos pela companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de 	Paulo - CDHU. 

Artigo 32) - Esta Lei entra em .vigor na data 

de sua publicação, revogadas as dispOsiça■es em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canag Paulista,' 

05 de Março de 1997. 
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Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Deteri 

nada a publicação na imprensa local. 
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