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Prefeitura Municipal de Nova Independência 

"Autoriza o Prefei to de Nova Independincia 
a celebrar convênio com o De~artamento de/ 
~guas,e Energia Elétrica-DAEE, Órgão vincu 
lado a Secretaria de Energia a Saneamento? 
do Estado de s;o Paulo." 

ANTONIO FERRhR!, Prefeito de Nova Independência , Estado 
de São Paulo, no uso das atribuixÕes que lhe são confe
ridas por Lei, FAZ SABER que a Camara Municipal de Nova 
Independência DECRETA e ele sanciona e promulga a se -/ 
guinte LEI: 

lQ.:Fica o Prefeito de Nova Independência autorizado a cele 
~ t -brar convenio com o Departamento de Mguas e Energia Ele , - ' 7 trica-DAEEt orgao vinculado a Secretaria de Ener9ia e 

Saneamento do Estado de São Paulo, para a execuçao conM 
junta de obras de combate à erosão. 

22.:0 valor da contribuição financeira para a referida obra 
~ da ~-4.300 . 000 , 00(Quatro Milh~es e Trezentos Mil Cru
zeiros), que onerara o O~çamento-Programa do Departame~ 
to de ~guas e Energia Eletrlca e eventuais complementa
çÕes correrão à conta do Orçamento-Programa da Prefeitu 
ra de Nova Independência. -

Artigo 32.:As obras serão executadas por administração direta ou I 
ir.diretamente atrav~s de terceiros mediante licitação. 

Artigo 49.:Fica 1 ainda, autorizado , o Executivo Municipal a prece-/ 
der a abertura de um credito suplementar, no valor de / 
~-4.300.GOO,OO(Quatro MilhÕes e Trezentas Mil Cruzeiros) 
junto ao Setor de Contabilicade da Prefeitura. 
Parágrafo dnico - Para abertura do crédito autorizado,/ 
nest~ artigo, serão utilizados recursos financeiros do 
convenio de que trata o artigo lQ desta Lei, na forma / 
do artigo 2º•• 

Artigo SQ.:Fica , també;, autorizado o Prefeito a ADITAR O CQNV~N!O, 
de que trata esta Lei, sempre que assim determinar o in 
teresse pÚblico . -

Artigo 6Q.:Esta Lei entrará em vigor na data de s ua publicação re
vogadas as disposiçÕes em contrário. 
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