
"RAINHA. DAS ÁGUAS"

Estado de São Paulo---
LEI N2 804 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1984.

"Dispõe sôbre autorização de prestação
de serviços à particulares, com equipa-
mentos da Prefeitura Municipal".

EDJALMA DE LIMA VALA, Frefei to Municipal
a Estância de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no uso d. su
s atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

~ Faço saber que a Câmara Municipal da Es-
tância de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E I:

Artigo 12 - A Prefeitura da Estância d.
19uas da Prata, prestará serviços à particulares com equipamen-
tos que dispõe: motoniveladora, pá carregadeira, caminhões bas-
culantes.

•
Artigo 22 A prestação dos serviços a qu

se refere o artigo anterior será sempre autorizada pelo senhor -
Prefeito, a requerimento do interessado, obedecendo a ordem cro-
no lógica do pedido.

Artigo 32 - O Departamento de Obras fica-
rá encarregado de acompanhar os serviços, desde que haja um Res-
ponsável Técnico, indicado pelo proprietário do serviço.

~ lº - Durante a execução dos serviços os
Operadores seguirão orientação do Responsável Técnico, que deve-
rá ser escrita em formulário próprio, modelo CREA.

~ 22 - Não havendo Responsável Técnico, o
proprietário fará constar no requerimento que assume todas as 0-
corr;ncias e riscos provenientes da realização do serviço.

Artigp 42 _ Nenhuma obra pública poderá
ser interrompida em detrimento de serviços particulares, salvo
casos de emergência provados por calamidade.
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•

Artigo 5º - As obras públicas terão prio-
ridade sôbre qualquer outra autorizada.

Artigo 62 - A composição dos preços, a se-
rem cobrados pela prestação dos serviços, e estudos para futuros
reajustes serão efetuados pela ..Departamento de Obras e Setor de
Tributação, tendo como limite máximo os preços de Mercado e nUE
ca inferior aos previstos na tabela da CAIC.

Parágrafo único: - Compostos os preços, es-
tes e seus reajustes serão fixados pDr decreto.

Artigo 7º - O Setor de Tributação ter~ 3
(três) dias, a contar do término do serviço comunicado pelo Che-
fe do Departamento de Obras, para efetuar o lançamento correspon
dente ao custo.

Prefeito Municipal

,. ,

LIMA V•EDJ

Artigo 8º VETADO
Artigo 92 Esta Lei entrará em vigor na da

a de sua publicação, revogadss as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de Águas

a Prata, aos trinta e um dias do mês de dezembro de mil novecen
os e oitenta e quatro.

•
SONIA mI~TO REIS
Resp/ exp/ Secretaria
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