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LEI N2774 DE 16 DE JULHO DE 1984.-

"Autoriza a Prefeitura Municipal de 19uas
da Prata, a celebrar Convênio com o JJep,,!:
tamento de Edif!cios e Obras PÚblicas
DOP, autarquia vinculada à Secretaria de
Obras e de Meio Ambiente do Estado de são
Paulo, objetivando a construção de ponte
metálica.-

EDJALMA DE LIMA VALA, Prefeito Municipal -
de J.guas da Prata, Eetado de são Paulo, usando das-legais que lhe sao oonferidae por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Es-
tância de J.guas da Prata decretou e eu sanciono e prcmulgo a se
guinte

!!! I'
Artigo 12 - Fica o Poder Executivo deste

Munic!pio autorizado a celebrar com o Departamento de Edif!cios
e Obras PÚblicas - DOP, Convênio para efeito da construção de -
ponte metálica sobre o Ribeirão do ~tel, na ligação da rodo-
via SP-342 com a AP-ll, zona ~1:, no qual o Departamento par-
ticipará, fornecendo:

os estudos preliminares, sondagem do terreno, projeto, te
las para os gabiões, quando o looal de implantação permi-
tir esse tipo de fundação, estrutura metálica e assistên
eia técnica durante a execução da obra.

Artigo 22 - A Prefeitura Municipal execJ!t
rá, diretamente, ou através de terceiros, o objetivo mencionado
nesta lei, nas condições estabelecidas pelo Convênio a ser la-
vrado, ficando, portanto, o Departamentoisento de qualquer ou-

tra colaboração, além da fixada no referido instrumento.
Artigo 32 - Esta Lei, entrará em vigor
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na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrá-
rio.

da Estância de .(guas da
de mil noveoentos e

DE LIMA VALA

Prefeito Municipal

SS\.-1r~~
V~ NADII\JGOMES

Secretária

Prefeitura Municipa
dezesseis dias do mês de ju \

oitenta e quatro.
Prata, aos
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