
LEI n9.343/82 
Dispae sibrS emprestimo a ser contraido com 

a CEESP- CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SXO = 

PAULO SA, at4 o montante de Cl$.5.000.000000 
( cinco milhos de cruzeiros) para pavimen. 

tacão de suas e avenidas da sede do Munici_ 
pio. 

EU, ADELINO ANTÔNIO ALVES, Prefeito Munici-
pal de Rubindia, Faço saber que a Cãmara Municipal de Rubindia aprovou 

e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 12)- Fica a Prefeitura Municipal de Rubindia autorizada = 

a contratar coma CEESP_ Caixa Economica do Estado de São "k'aulo SA, nas 

condiçogs expressam nesta lei, um emprestimo destinado a pavimentação 
de ruas e avenidas na sede do Município* 

Artigo 22). O valor do emprestimo será de atd C4e5.000.000400( 

(cinco milhos de cruzeiros) a ser amortizado no prazo máximo de 3 (trãs) 
anos, acrescido dos juros e demais condiçogs e encargos a serem estabe- 

lecidos entre as partes. 

Artigo 3Q)_ Incidirá sobre o empréstimo correção monetária de 

acordo com os índices legais vigentes, adotados pela CEESP - Caixa Eco-
nômica do Estado de São laulo SA. 

Artigo 4Q2 O resgate da Divida será mediante o pagamento de pres 
taçoãs mensais pela Tabela Price. 

Artigo 5Q. Para gatantia e ou paamento das prestaçogs, correçogs, 

juros, taxas, comissoãs, multas e demais encargos decorrentes do empres-
timo, a Prefeitura fica autorizada a conceder em catater irrevogavel e 

exclusivo as cotas de ICM ( Impôsto de Circulação de Mercadorias) que = 

couberem ao Município, outorgando procuração h CEESP para junto s enti-
dades ou órgãos pagadores, receber e dar quitação. 

Artigo 6Q). Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposiçogs em cpntrário. 

Prefeitura Municipal de Rubindia, 

Em 19 de abril - e82 

111Pre;  NI° ALVES 
Pre 	o Municipal. 

Registrado no livro prdprio e publicado por afixação no local de costume 
na sua data supra, com arquivamento junto ao • 	• Reg.Civil e Anexos . 
Local. 

DORAC DIAS 
Secretário. 
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