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' L E I N9 3082/B5 

de 20 de dezembro de'-.1'9'85 

Autor~za o Poder Executivo a assu 

mir e compor déõito da Urbanizado 

ra Hunicipal S/A - URBAM, prestar 

garantias e dá outras providên 

cias. 

O Prefeito ~unicípal de Sao Josê dos Campos 

faz saber que a Câmara Municinal aprova e ele sanciona e promulga a se 

guinte lei: 

Artigo 19 p Fica o Poder Executivo autorizado

a assumir diretamente e compor junto ao Banco de Desenvolvimento de são -

Paulo S/A ~ BADESP, a dívida da Uróanizadora Municipal S/A - URBk~,relat! 

va aos contratos de n9s 037 e 038/80, firmados com o Banco Crefisul de In 

vestimentas S/A tudo em conformidade com o Contrato de Promessa Contra -

Prestação de Garantias Fidejuss~ria com Vinculação de Cotas de Imposto de 

Circulação de Mercadorias - ICM/001/80/2783~0~1294, cujo débito represe~ 

tado pelo principal, encargos operacionais ; soma o total de Cr$ ... ... ... . 

16.875.251.686 (dezesseis bilh6es e oitocentos e setenta e cinco milhÕes. 

e duzentos e cinquenta e um mil e sei.scentos e o i tenta e seis cruzeiros), 

correspondente a 265.554 : 52 ORTNs do mês de novemõro de 1985, divida essa 

a ser paga no prazo mãximo de 5 anos, acrescida de encargos operacionais-

daquela Instituiçao Financeira que serão com~utados a partir de 19 de 

zembro de 1985. 

Artigo 29 ~ Fica, outrossim permitido 

Executivo vincular : para cumprimento das obrigaçoes previstas no 

anterior, produto da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias 

e/ou de outro que venha porventura substitui-lo, cabiveis ao 

fic i entes para responder pelo débito assumido, acrescido dos encargos OB 
racionais, bem como autorizar o Banco do Estado de são Paulo S/A, a refer 

a favor do BADESP, aqueles recursos até o limi t e das obrigações vencidas, 

conferindo para tanto, poderes especiais ao BADESP no documento 

a consolidar essa assunçao de divida. 

Artigo 39 - Fica o Poder Executivo, adema 

torizado a assumir e compor o debito, por instrumento público ou particu

lar ou mesmo em juizo . mediante acordo a ser homologado pela justiça. 

Artigo 49 - Fica o Poder Executivo autorizado 

firmar contratos, aditivos, petições e outros instrumentos necessários a 

efetivação da composição, da outorga de garantias e de delegação de pod~ 

res de que trata a presente lei. 

Artigo 59 ~ O Poder Executivo consignará nos 

orçamentos anual e plurianual do Município, as dotações correspondentes à 

assunção do débito previsto nesta lei. 
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Artigo 69 ~ Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as·d;tsposiç5es em contrário. 
) 

Prefeitura Muni~I a ae Sao José dos Carnpos,20 

de dezembro de 1985 . 

Marinho 

s Jurfdicos 

Registrada e publicada no Setor de Formaliza 

çao de Atos, Secretaria de Assuntos Jurfdicos, aos vinte dias do mês de -

dezembro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco. * ~=-
C:::ato JilniQ . 

Formalização de Atos 


