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1, 'Prefeitura da tótâncía de .7Íguaó da 'Prata

"~A1NHA DAS ÁGUAS"

Elt~do de: Sao P~ulo

• ~",.;~':lS. LEI N2867 DE 30 DE DEZEMBRO DE: 1986.-
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',;'! sôo \0 o gob d E t'S'~\o 'O.,\ ,c6" ~\.\.~<J.o "Autoriza a Prefeitura Municipal a s an
f..'é.c,\ ., \-/1.0<:.\1 ~\\ct"<,) ,,_._ •••

",,,IOf' ~. eia de Aes;W:1.S da Prata a celebrar Convee-":",<Ao ' ,""o~• U ~ nio com o Departamento de Edifícios e 0-
~ bras Públicas - DOP, autarquia vinculada

à Secretaria de Obras e de Meio Ambiente
do Estado de sãõ Paulo, objetivando a
construção de pontes metálicas."

• EDJALMA DE: LIMA VALA, Prefeito Munioipa1
da Estância de 19uas 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 Es-
tância de 19uss da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

; .'

L E 1:
Artigo 12 - Fica o Poder Executivo des-

te Munic;pio autorizado a celebrar com o Departamento de Edifí-
cios e Obras Públicas - DOP, Convênio para efeito de construção
de pontes metálicas no Município, no qual o Departamento parti-
cipará fornecendo:

- os estudos preliminares, sondagens dos terrenos, projetos,
telas para os gabiões, quando o local de implantação permitir es
se tipo de fundação, estruturas metálicas e assistência técnica
durante a execução das obras.

Parágrafo único:- Fica autorizado tam-
bém a assinar aditivos, retificação e ratificação a convênios em
vigor.

Artigo 22 - A Prefeitura Municipal e-
xecutará, diretamente, ou através de terceiros, o objetivo men
cionado nesta Lei, nas condições estabelecidas pelo Convênio a
ser lavrado, ficando, portanto, o Departamento isento de qualque
outra colaboração, além da fixada no referido instrumento.
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-AY--- "'~,,' Artigo 32 - Esta Lei entrará emvigor na-.data, de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Águas

da Prata, aos trinta dias do mês de dezembro de mil novecentos e
oitenta e seis~
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