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Estado de Sõo Paulo

"RAINHA DAS ÁGUAS"

tsiância

LEI Nº825 DE 31 DE OUTUllRODE 1985.-

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar eon
vênia com o Departamento de Edifício e
Obras Públicas - DOP, autarquia vinculada
à Secretaria de Obras e do Neio Ambiente
do Estado de são Paulo, objetivando o re
cebimento de colaboração para reconstru-
ção de pontes."•
EDJAThlA DE LTIéA VALA, Prefeito 1."unicipa1

da Estância de Águas 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 Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte
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Artigo 12 - Fica o Poder Executivo autori

zado a celebrar com o Departamento de Edifícios e Obras Públi -
cas - DOP, convênio para efeito de reconstrução de pontes a sa-
ber: ligação com o Bairro N.Sra. Aparecida e a SP-215; ponte so
bre o Rio~uartel, na ligação da SP-342 com a Fazenda Jequitibá

•Grande; ponte sobre o Corrego das Areias no Bairro das Areias;
ponte sobre o Rio das Pedras no Bairro Fonte Platina, no qual o
Departamento colaborará com a Prefeitura, repassando a ~port~
cia fixa de ~$8.000.000 (oito milhões de cruzeiros).

Artigo 22 - A Prefeitura Municipal execu-
tará diretamente ou através de terceiros a referida obra, nas
condições estabelecidas pelo convênio a ser celebrado, ficando
o Departamento desobrigado de quaisquer outras colaborações alé
da estabelecida no citado convênio.

Artigo 3Q - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, re~ogadas as disposições em contrária.
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Prefeitura Municipal da Estância de £-
guas da Prata, aos trinta e um dias do mês de outubro de mil -
novecentos e oitenta e cinco.
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EDJALMA DE LIMA VALA

Prefeito Municipal
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