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PRE TO
CAM ARA MUN ICIP AL DE FOR MOS A DO RIO
ESTADO DA BAH IA

LEI N° 03/ 200 5
Autoriza o Prefeito Municipal de
Formosa do Rio Preto a negociar
dívidas do Município e a assinar
e
Contratos
Convênios,
Consorcias.

SA DO RIO PRETO
.-\ PRESIDENTE DA CÂMARA DE FORMO
legais, considerando o
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
5° da Lei Orgânica do Município, faz
~sposto no parágrafo único do Art.
saber que a Câmara aprovou a seguinte Lei:
autorizado a celebrar e firmar
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal
es

icípios e com instituiçõ
Com ·ênios, Consorcias e Contratos com outros mun
da comunidade para
;: ..bticas e privadas ou entidades representativas
de projetos, leis, serviços e decisões de
;: .~~ejamento, elaboração e execução
termos de confissão e
..::::eresse da municipalidade, como também firmar
imento de débitos e adiantamento
- ~ \ação de dívidas, termos de reconhec
rais, estaduais e municipais, bem como
: .... ::::J rodas as secretarias, órgãos fede
públicos, inclusive estabelecendo os
~?resas privadas que prestem serviços
às cotas de ICMS, até o
: .. . , .ueios e recebimentos por esta, de valores relativos
junt o à Secretaria da
--=j :e das parcelas mensais de débito confessado
esco, Banco do Brasil,
: 1Zenda do Estado da Bahia e aos Bancos Brad
ral, bem como outras
3 :UES. Banco do Nordeste e Caixa Econômica Fede
adas.
~-:::uições de Crédito públicas e priv
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o a cumprir o disposto
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizad
o mês de dezembro de
no artigo 1o a partir da publicação da presente Lei até
2008.
aos Senhores Secretários
Art. 3° - O Prefeito Municipal poderá delegar
a Lei.
Municipais a renegociação prevista no Artigo 1o dest
icação, revogando-se as
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publ
disposições em contrário .

março de 2005.
Gabinete da Presidente da Câmara Municipal, 22 de

z vedo de Araújo
mara Municipa l

