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@ pane FUN’ myLEI N° 1014/2001 - DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001 : OG AAutoriza a Prefeitura Municipal a participar do Consor- ©cio Intermunicipal para COnservacgao e Manutencao de
Vias Puiblicas Municipais.-

LUIZ CARLOS ANTUNES CASTILHO,Prefeito Municipal de Nova Guataporanga,Beradn

d
e

CanDaes OrEstado de Sao Paulo. no uso legal de suas atribuigées, etc...

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU:
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI  

 

ARTIGO 1°)- Fica 0 Poder Executivo Municipal autorizado a promovera participagéo co Munici-pio de Nova Guataporanga integrando pessoajuridica constituida como Consorcio Intermu-nicipal para Conservacao e Manutencao de Vias Publicas Municipais, criado por MunicipiosdoEstado de Sao Paulo

ARTIGO2°)- O Consércio Intermunicipal a que se refere o art. 1° tem as seguintes finalidades:

 

I- representar 0 conjunto dos Municipio que © integram, em assuntos de interessecomum, perante quaisquer outras entidades publicas, de qualquer esfera de governo,ou privadas;:
Il- prestar aos Municipios consorciados servigos de planejamento, construcio econserva¢ao do sistema viario urbano

e

rural, no ambito territorial dos Municipiosque o compde;
IIl-  desenvolver servicos e atividades de interesse dos Municipios consorciados, de: acordo com programas de trabalho aprovados em Conselho de Prefeitos:; IV-  perenizar as vias de escoamento da produgao agro-pastoril e otimizar a malha viariado Municipiosintegrantes do Consércio:
V- recuperar, manter e melhorar a estrutura viaria, assim como a drenagem e oescoamento de aguas pluviais nas periferias urbanas e a pavimentagao de nucleoshabitacionais;
VI- _conter os processos de erosdo e de assoreamento dos recursos hidricos em areasurbanase rurais;
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ARTIGO3°)- Podera 0 Executivo disponibilizar bens municipais, que se encontrem livres nopatri-mOnio municipal, para constituigao de capital da pessoa Juridica a ser criada.

 

ARTIGO 4°)- 0 Municipio podera ceder os sevidores publicos que forem necessarios para a conse-cugao das finalidades do Consorcio, com énus para a origem a

ARTIGO 5°)- O Executivo, na qualidade de participe do ajuste consorcial, devera prestar contasdosrecursosfinanceiros despendidos na consecugiiodas atividades desenvolvidas pelo Con-sdrcio

SO BUC Lesseef1..,02.
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CONTINUACAODA LEI N°1014/2001 Folha

ARTIGO6°)- Fica 0 Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito Suplementar, no valor
de R$.20.000,00 (Vinta mil reais), para atender despesas decorrentes da execucio da presen-
te Lei, podendo ser suplementadasse necessario e devendo ser consignadas, nos orcamentos
futuros, dotagdes proprias para a mesmafinalidade.

Paragrafo Unico):- Fica 0 Chefe do Executivo autorizado, mediante os instrumentos apropriados, a
repassar diretamente ao Consorcio, descontando-se em conta corrente mantida pelo Munici-
pio na Nossa Caixa Nosso Banco, o valor correspondente a sua participagao, respeitado o
limite estabelecido no "caput" deste artigo e nas leis orgamentarias de exerciciosfuturos.
obedecido 0 plano de desembolso mensal

ARTIGO4°)- Esta Lei entraré em vigor na data de sua publicagao, revogadasas disposicdes em
contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal
Em 22 de Feverejro(de
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