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LEI N2. 47/93
De 22 de Setembro de 1993
"Dispõe sobre autorização para participado Município em Consórcio Intermunicipal que visa a execução de
)1ano para o desenvolvimento econômico social, urbano e rural".
CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito
do Município de Nova Canaã Paulista, Esta
do de São Paulo, usando das atribuições. *
legais, etc.,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Nova.
,anaã Paulista, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona...e promulga a seguinte Lei:
Artigo 12) - Fica o Poder Executivo autorizado a participar de Consórcio com outros Municípios, para a exe_
cuçao de planos que visem o desenvolvimento econômico social, urbae rural dos Municípios consorciados.
Parágrafo Único - Os consorcies so sor
nados com executivos regularment:: autorizados pelas respecti=
Artigo 22) - É concedida isenção

de im-

T)ostos e taxas municinais.que• incidam ou venham a incidir sobre
ens., atos ou serviços do Consórcio.
Artigo 3Q) - Fica o Poder Executivo auto•
zado a abrir um credito
adicional especial na importância de CP I .
::. -1 _0.000,00 (dez mil cruzeiros reais), para ocorrer às dcoja::
dorrentes da presente Lei, no corrente exercício, devendo ser coa
nos orçamentos futuros, dotações próprias uara a. mesma
nalidade.
Parágrafo único - O valor do crédito a **
que se refere este artigo será atendido com recursos provenientes *
do excesso de arrecadação a verificar-se no corrente exercício.
Artigo 4Q) - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determina
da a publicação na imprensa local.
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