
LEI N 389/86 

DORACY DIAS, Prefeito Municipal de RubinéialEsta 

do de São Paulo, usando das atribuiçóes que lhe 

sao conferidas Dor lei, etc. 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Rubineia / 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇXO DE CREDITO POR ANTE-

CIPAa0 DA RECEITA E D OUTRAS PROVIDtNCIAS. 

ARTIGO 12): Fica o Poder Executivo autorizado a contratar/ 

com o Banco do Estado de São Paulo MA., operação de crédito por an- 

tecipaç-o da receita até o montante de CrZ$ 300.000,00 (trezentos mil 
a- 

cruzados), que será liquidado até 30 (trinta) dias depois do encerra 

mento do atual exercício financeiro, acrescido de juros, taxas e en-

cargos de acordo com as condiçaes de operacionais da referida insti-

tuição oficial de crédito. 

ARTIGO 22),: Fica, outrossim, permitida ao Executivo vincu-

lar ao instrumento contratual respectivo, para o cumprimento das ob. 

gaç3es Previstas no artigo anterior, o produto das Parcelas do Impos 

to de Circulaçe:o de Mercadorias - ICK- ou de outro que porventura ve 

nha a substitui-lo, cabíveis ao Município. Assim como a totalidaae / 

ou parte dos dep6sios bancários suficientes para responder pelo dé 

bito corrigido e demais encargos contratuais decorrentes das opera- 
- 
coes contratadas e também autorizar o Banco do Estado de Sao iaulo / 

S/A, a reter, receber e ou compensar diretamente ou nos ératãos e es-

tabelecamentos competentes, aqueles recursos, até o limite das obri- 
, 

gaçoes vencidas, conferindo para tanto poderes especiais, irrevogáve 

is e irretratIveis no contrato que for assinado ou em instrumento se aa 
parado. 

PARAGRAPC Ut:ICO: A execuçao do disposto "carut" deste ar-

tigo poderá efetivar-se em quaisquer datas ate o montante mecess5.rio 

ao pagamento de prestação e encargos vencidas e no pagas. 

ARTIGO 32):  Pica o Poder Executivo autorizado a firmar con 

tratos, termos, aditivos e outras instrumentos públicos ou particula 

res destinados contratacac do empréstimo e"  ou outorga dos poderes 

de que trata esta lei. 

ARTIGO 42): As despesas decorrentes com a execuçao desta / 

lei correra° por conta das dotaçoes oneelentárias propria 	men 
‘4\ 

tadas se necessario. 
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Prefeitura Municipal de Rubineia SP 

Pm  27 de Junho de 1986. 

DORACY DIA& 

Prefeito Municipal 

Registrado no livro prcprio e publicado por afixação no local de e 

costume na data supra, com arquivamento junto ao Cartório de Regis 

tro Civil e Pessoas Anexo local. 

LEILA FRAÇXO 

Secretaria Administrativa 
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