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LEI NQ 427/88. 

Dispõe sobre empréstimo para natecipação da receita orçamentg 

ria, a ser contraída junto à CEESP- Caixa Economica do Estado de SÃO /7 

PAULO;.VA, de acordo com previsto no artigo 67 da Constituição Federal. 

JOÃO MAGRI CARDOSO, Vice Prefeito Municipal no 

exercício do cargo de Prefeito Municipal de / 

Rubineia, Estado de SÃO PAULO, usando das atri 

bulcões que lhe são conferidas por lei, etc., 

FAZ SABER que a dâmara Municipal decretmu e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1)- Fica a Prefeitura Municipal de Rubineia, autorizai 

da contrair junto à CEESP- Caixa Ecõ'nomica do Estado de São Paulo S/A, 

operações de Credito para antecipação de receita orçamentária de ate a 

impor-encia de Ci'S. 3.000.000,00 ( Três Milhões de cruzados) 	4,70% ( 

quatro inteiros e setenta sentéssimms por cento) da receita Prelista no 

orçamento do presente exercício financeiro, nos termos do artigo 67 da 

Constituição Fedral de 17 de outubro de 1.969. 

ARTIGO 2)- Ficam aprovadas as seguintes cláusulas e condiçõês, 

a serem inseridas no contrato: 

A)- o prazo maximo de resgate da divida assumida, compreendeu 

do principal, encargos, juros e taxas vigentes da CEESP, ser g de ate 11 

( onze) meses, mediante pagamento de una ou mais prestações, e cujo pra 

zo final de amortização não poder g ultrapassar a data limite de 30 deii 

Janeiro de exercicio financeiro seguinte ao da contratação; 

B)- Emitir e avalizar notas promissorias representativas da 

divida e demais encargos; e 

C)- a garantia e/ou o pagamento das prestações se farg atraves 

cotas provindas dp paragrgfo 82. do artigo 23 da constiuição Federal de 

17 de Outubro de 1.969 ( Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias- ICM). 
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ARTIGO 3)- Está lei entrar g em vigor na data de sua p;:lic r, 

revogadas as disposições em contrrio.  

Prefeitura Municipal de Rubingia-s. 

Em 04 de Fevereiro de 1.988. 
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JOÃO MAGRI CARDOSO 	 çí- 	.,1 
Prefeito Municipal Municipal 

Registrado no livro prgprio de publicado por afixação no local 
 kflA 

ume na sua data supra. 
JOSÉ 	 JOSÉ MAGRI CARDOSO 

Diretor Depart. Administrativo. 
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