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"Autoriza a Prefeitura de NOVA INOEPENDtNCIA a ce -
lebrar Convênio com o Estado de São Paulo, atra•/ 
vés da Secretaria de Recursos HÍdricoa, Saneamen

to e Obras. com intervaniência da Companhia de S! 

neamanto Básico do Estado de São Paulo-SABESP, o~ 
jetivando a execução pelo Município de obras e / 

serviços aestinados à melhoria dos seus s~emas I 
de água e esgoto, conforme consta no Ar t i go l g, / 

concede isenção de ISS à SABESP e dá outras prov1 
dâncias. n 

Artigo 12 -Fica o Poder Executivo deste Município autor i zado a cal~ 
brar com o Governo do Estado de São Paulo, através da Se -
cretaria de Recursos H!dricos, Saneamento e Obras, com I 
intarveniência da Companhia de Saneamento Básico do Esta -
do de São Paula•SABESP, convênio para Término das obras/ 

da Lagoa de Tratamento(parcial executado no Convênio •/ 
7133/91 e 8148/92), neste Municipio. 

§ 12 - O Conv enio a ser celebrado obedecerá aos termos da minu

ta anexa, que fica fazendo parte integrante deste Lei. 
§ 2º - A Secretaria de Recursos H!dricos, Saneamento e Obras •/ 

participará com a importância de ~-975.000.000,00(Nove·/ 
centos e Setenta e Cinco MilhÕes de Cruzeiros) , cabendo/ 
ao Municipio participar com i$-975.000.000,00(N ovacentos/ 
e Setenta a Cinco Milhmes da Cruzeiros). mais aa varia-/ 
çÕes no custo das obras ou serviços que superem o orça-/ 

manto inicialmente previsto. 

Art i go 2Q 
"' , . , - A Prefe1tura executara d1retamente ou atreves de tercei• 

ros as obras e/ou serviços, sempre com a assistência tas 
nica da SABESP, nas condiçÕes estipuàias noConvên i o la•/ 

v r ado. 

Artigo JQ - Pela execução da assistência técnica e aasessoramento a/ 
SABESP receberá J,5~(tres e meio por cento) do valor to• 
ta l do convênio, isto é Ü•6B.250.000,00(Sessenta e Oito/ 
MilhÕes, Duzentos e Cincoenta Mil Cruzeiros}, que e Pre
feitura pagará na mesma proporção em que se derem as li• 

berações. 
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continuação da Lei nQ.459/93, de 02 . 06.93 •••• 

Artigo 42 - fice iseDta do pagamento de Imposto Sobre Serviços de I 
Qualquer N atureza-ISS a Companhia de Saneamento Básico/ 
doEstado de São Paulo•SABESP, durante o perÍodo em que 
permanecer em vigor o Convênio e o Contrato Suplementar 
a serem celebrados. 

Artigo 5g - Esta lei entrará em vigor na data da publicação, revog~ 

das as disposiçÕes em contrário. 

Nova lndepend~nci ~e Junho de 1993. 

JOS~ LI MA. 

Prefeito. 

Publicada n 
diante a 

ral, da PM, na data supra, m~ _.....,__ 

~z YAMAHIRA. 
Secretário Geral. 

lico, de costume. 
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