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"RAINHA DAS ÁGUAS"

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI NQII02 DE 23 DE ABRIL TE 19920

11 Autoriza o Prefeito Wnmicipal, a celebr r
convênio com o Departamento de Água e E
nergia Elétrica - DAEE, orgão vinculado
à Secretaria de Energia e Saneamento do
Estado de São Paulo" o

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Munic.!
pal da Estância Hidromineral de k;uas da Prata, Estado de são Paulo
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

;Faço saber que a Câmara Municipal da E.ê.1
tância Hidromineral de 19uas da Prata decretou e e~ sanciono ã pro-
mulgo a seguinte

L E I:- --
Artigo lQ - Fica o :Prefeito Municipal

autorizado a celebrar convênio com o Departamento de 19ua e Energia
El~trica DAEE orgão vinculado à Secretaria de Energia e Saneamento
do Estado de são Paulo, para a execução conjunta de regularização
de cursos d'água, através de canalização do Ribeirão Quartel, no -
trecho compreendido entre a passarela da Praça Bas{lio Ceschim e a-.
ponte existente na Rua XV de Novembro, numa extensão aproximada de
500 metros, margem esquerda do rio.

Artigo 2Q - O valor das obras foi esti-
mado em C~ 13000000000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros), c~
jas despesas deverão ser suportadas, pelos convenentes, da seguinte
forma: C~ 10400000000,00 (cento e quatro milhões de cruzeiros), one
rarão o Orçamento :Programa do Departamento de Águas e Energia EIEf-
trica, a t!tulo de contribuição financeira, e eventuais complementa
ção correrão à conta do Orçamento Programa da Prefeitura Municipal
de Águas da Prata.

Artigo 3Q - Fica tamb~m, autorizado o
Prefeito Municipal a ADITAR O CON~NIO, sempre que assim determinar
o interesse público.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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