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Art. 37. A administração r 
Estados, do Distrito FedE 
impessoalidade, moralio 

XXI - ressalvados os cas 
alienações serão contrai 
igualdade de condiçõe~ 

obrigações de pagamen 
da lei, o qual somente ~ 
indispensáveis à garanti, 

Capl 

Art. 1.0 Esta Lei estaI: 
ministrativos pertinentes; 
alienações e locações no âl 
Federal e dos Municípios. 

Observe-se que, de acor 
tência para editar normas 
da União. 

Art. 22. Compete privativ 

 

 


