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de 07 de dezembro de 1994 

Autoriza o Poder Executivo a aditar o convênio 
firmado entre o Munic1pi o de Sâo Jose dos 
Campos e a Telecomuniaçõe~ de São Paulo S/A -
TELESP, e dá outras providências. 

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, 
faz saber que a Câmara Mtmicipal aprova e ela sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Art. 12 . Fica o Poder Executivo autorizado a 
aditar o convênio fir:nado entre o Municipio de Sãc Jose dos Campos e a 
Telecomunicões de São Paulo S/A - TELESP em 14 de junho de 1991, e 
ratificado em 07 de outubro de 1994 por força do que dispÕP a lei nQ 
4544, de 07 de mar·ço de 1994, par a implantação de 12 . 000 (doze mil) 
terminais comercializaveis. alem dos já -9tivados. 

Art . 2Q. Fica alterada a cláusula terceira do 
convênio tratado no artigo anterior, passando a constar com a redação 
dada pelo anexo unico, que faz parte integrante desta lei. 

Art. 3Q . Fica incluído no Plano Plurianual de 
Investimentos, aprovado pela lei nQ 4532, de 28 de dezembro de 1993, a 
execução do Plano Comunitário de Telefonia PCT, como meta da 
Municipalidade. 

Art . 4Q. As despesas decorrentes da execução 
desta lei, não deverão ser cobertas por dotações proprias consignadas 
no orçamento. 

Art . SQ . Esta lei entra em vigor na 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário . 

de dezembro de 1994. 
Prefeitura Municipal de São Jose dos C 
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Registrado na Divisão de Formalização e Atos da 
Secretar ia de Assunt.os Jurídicos , aos sete dias do mês de dezembro do 
ano de hum mil novecentos e noventa 

ortunato Jún r 
Divisão de Formalização e Atos 
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ANEXO úNICO A LEI NQ 4659/94 
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TERMO DE C~ONVtNIO OUE ENTRE SI FAZEM O MTJNICrPIO DE SÃO ,JOSÉ DOS 
CAMPOS E TELECOMUNICAÇõES DE SÃO PAULO S/A - TELESP . 

"Cláusula Terceira 
Implantação. 

Da Exect1tora da 

A empresa responsavel pelo geranciamentc e 
execução da expansão devera estar credenciada pela TELESP para atuar 
no Programa Comunitário de Telefonia PCT, ê ser contratada pelo 
Munic1pio em conformidade com o estabelecido pela Lei FPderal n~ 
8.666/93, com as alterações impostas pela Lei nQ ,3.883/94". 


