
= L E I NQ.491/94 = 

"Autoriza a Prefeitura de Nova Independ~ncia 

a celebrar Convênio com o Estado de São Pau

lo, através da Secretaria de R8 cu rsos Hfdri

cos, Saneamento e Obras, com interveniência/ 

da Companhia de Saneamento Básico do Estado/ 

de São Paulo -SABESP, objetivando a execução/ 

pelo Município de obras e serviços destina-/ 

dos à melhorias dos seus sistemas de água e 

esgoto, conforme consta no artigo 19, conce

de isenção de ISS à S~BESP e dá outras prqvl 

dências." 

Artigo lQ - Fica o Poder Executivo deste Município autorizado a / 

celebrar com o ~overno do Estado de São Pa~lo, atra-/ 

vés da Secretaria de Recursos HÍdricas~ Saneamento e 

Obras, com interveni~ncia da Companhia de Saneamento/ 

Básico do Estado de São Paulo-SABESP, convênio para/ 

término das obras da Lagoa de Tratamento(parcial exe

cutado no convênio 7133/91, 8148/92 e 9040/93), neste 

Município. 

§ lQ.-0 Conv~nio a ser celebrado obedecerá aos termos 

da minuta anexa, que fica fazendo parte integrante / 

desta lei. 

§ 20.-A Secretaria de Recursos HÍdricos, Saneamento e 

Obras participará com a importância de ~-13.000.000,00 

(Treze MilhÕes de Cruzeiros Reais), cabendo ao Munici 

pio partici ~ar com a-13.000 . 000 , 00(Trcze Milh~es de I 
Cruzeiros Reais), mais as variaçÕes no custo das obras 

ou serviços que superem o orçamento inicialmente pre

v~sto . 

Artigo 22 - A Prefeitura executará diretamentc ou através de ter

ceiros as obras e/ou serviços, sempre com a assistên

cia técnica da SABESP, nas condiçÕes estipuladas no / 

Artig 

Convênio lavrado. 

Pela execução da assistência técnica e assessoramento 

a SABESP receberá 3,5%( treis e meio por cento) do. va

lor total do convênio, isto e ij$-910 .00D,OO(N 0 vecentos 

e Deis Mil Cruzeiros Reais), que a P refeitura pagará/ 

na mesma proporção em que se derem as liberaçÕes. 

40 -Fica isenta do pagamento do Imposto Sobre Serviços de 



continuação da Lei nQ . 491/94 ••• 

••• Qualquer Natureza-ISS a Companhia de Saneamento Bási 

co do Estado de São Paulo-SABESP, durante o período em 

que permanecer em vigor no Convênio e o Contrato Suple

mentar a serem celebrados. 

Artigo SQ -Esta lei entrará em vjgor na data de sua publicação, r~ 

vogadas as disposiçÕes em contráriG . 

N0 va Independência, 

José 

Prere~to. 

Publicada na 

diDnte a afixeç-

ne 1994. 

da PM, na data supra, me

'blico, de costume . 

Secretário G8 ral . 
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