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LEI JV° 703/08

De 04 de março de 2008.

Dispõe sobre autorização para que

u

o

executivo

celebrar

Municipal

possa

convênio

com

Órgãos/Entidades do Governo do
Estado de São Paulo, no âmbito do
PROGRAMA
ÁGUA
LIMPA,

instituído pelo Decreto Estadual n°
52.697, de 07.02.2008''.

Flávio Paschoal, Prefeito Municipal de Pereiras,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a:
I — Assinar com o Estado de São Paulo, por meio da

Secretaria de Saneamento e Energia e a Secretaria da Saúc^,

interveniência do DAEE, o convênio necessário à execução de o
sistema de tratamento de esgotos, bem como as cláusulas e con iço
estabelecidas pelas referidas Secretarias.

II - Abrir Crédito Adicional Especial para fazer face
ás despesas com a execução da obra.

Parágrafo Único - A cobertura do crédito autorizado
no Inciso II será efetuada mediante a utilização dos recursos a serem
repassados como contrapartida ao DAEE.

Artigo 2® - Os recursos financeiros mencionados no
artigo anterior destinar-se-ão à Implantação de Obras de Afastamento e
tratamento de Esgotos.

Artigo 3® - Os encargos que a Prefeitura vier a
assumir no referido convênio correrão por conta de verbas próprias
constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
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Artigo 4® - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas a disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pereiras, data supra.

Prefeito Municipal
Registrada e publicada em lugar de costume nesta Prefeitura Municipal,
na data supra.
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