
Prefeitura de Nova Independência 

Rua Santa Maria, 500- Fones (0187) 44-1107 e 44-1129 

NOVA INDEPEND~NCIA - Est. S. Paulo - CEP 16.940 

nAutoriza a Prefeitura de Nova Independ;ncia, a celebrar 
conv;nio com o Estado de Si o Paulo- atrav~s da Secreta-/ 
ria de Energia e Saneamento com interveniência da Compan -hia de Sanea~ento Básico do Estado de São Paulc-SABESP ~. / 

objetivando a execuç ão pelo Municipio de obras e servi•/ 
ços destinados a melhoria dos seus sistemas de águae e / 
esgotas , conforme consta no Artigo 1º ., concede isenção/ 
de ISS ~ SABESP e d~ outras ~rovid;ncias." 

Artigo lº ~fica o Poder Executivo deste Municipio autorizado a cale -
brar com o Governo do Estado de São Paulo , através da S~ 
cretaria de Energia e Saneamento e com interveniência da 

Companhia da Saneamento Básico do Estado de Sã o Paulo •/ 
SASESP• convênio para Implantação de rede de esgotos na/ 
sede, JOOO ~ de A 150 mm, i mplantação de 450 ramais pre-

- H I diais de esgotos e aq uis içao e instalaçao de equipamen-1 

tos para o poço profundo C.H.Hil~rio Ferrari, neste Muni -
c!pio, em que a Secretaria de Energia e Sanea~ento parti -
cipará com a importância de ~-ll5.350.000,00(Cento e / 
Quinze MilhÕes e Trezentos e Cinccenta Mil Cruzeiros), I 
cabendo ao f"iunicipio de Nova Independência participar I 
com idêntico valor. 

Artigo 2º• A Prefeitura executará diratamente ou através de tercei-
I A F 

ros as obras e1 ou serviços, sempre com a assistencia te_s 
nica da SASESP, nas condiçÕes estipuladas no Convênio 1~ 
vrado. 

Artigo 39- Pela execução da assistência t écnica a assessoramanto a 

SABESP receberá 3,5%(tres e meio por cento) do valor to
tal do co~vênío, isto é ~-9.074.500,00(0ito MilhÕes, Se
tanta e Quatro i'Hl e Quinhentos Cruzeiros), que a Prefe_! 
tura pagará pareeladamente , na mesma proporção sm Que se 
derem as liberaçÕes. 

Artigo 4Q.,. 

c47 
I 

Fica isenta do pagamento de Imposto Sobre Serviços de / 

~ualquer N atureza-ISS, a Companhia de Saneamento Básico/ 
do Estado de são Pau l o-SABESP, duranteo perÍ odo em que I 
permanecer em vigor o convênio a o Contrato Suplementar/ 
a serem celebrados. 

Artigo 5º· Esta lei entrará em vigor r.a data de sua publicação, re

vogadas as disposiçÕes em contrário. 


