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Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

ESTADO DE sÃO PAULO

N01.156 lE 16 DE JUNHO DE 1993.

IIAutoriza o Poder Executivo a celebrar
•convenio com o DER".

L E I:

EDJALMADELIMAVALA,Prefeito Municip

de 19uas da Frata, Estado de são Paulo, n

legais que lhe são conferidas por lei,
PaÇo saber que a Câmara Municipal da Es

,Íguas da Prata, decre tou e eu sanciono e pr

Hidromineral

atribuições

da Estância

uso de suas

tância Hidromineral de

mulgo a seguinte

Artigo lO - Fica o FOder Executivo aut

rizado a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de são Faulo (DER), objetivando ll1 execução das cbras

e serviços de melhoramentos e pavimentação economics da estrada vi-

cinal com7.000 (sete mil) metros de extensão aproximadamente.

Artigo 20 - fica o Foder Executivo, des-

de logo, autorizado a realizar as despesas decorrentes de sua part!
cipação na avença:

•

- " ,cOm a declaraçao de utilidade publica das areas necessarias
e desapropriando-as, amigavelmente ou, na impossibilidade, imitindo-

se na posse, mediante a autorização judicial, em ação pr~ria;
com w liberação do trecho necess&rio aos serviços e com a 1m

Iplantação da Sinalização e fiscalização adequadas ao tr&fego;

com a remoção de linhas ad'reaa e ou subterrâneas que porven-

tura impeçam ou dificultem a execução dos serviços e por danos cau-

sados a terceiros e à propriedade alheia, em razão doa serviços e /
da operação do trecho, após sua entrega ao tráfego;

com a contIUção de passagens de gado (FSG), onde forem neea

sárias e com a remoção de benfeitorias eXistentes ao longo. do trech
Artigo 30 - Fica o Foder Executivo aut

rizado, tão logo aonclu!das, através de ofIcio eJmediante reci~o, a
receber os serviços pertinentes à estrada municipal em questão.
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Artigo 4~ - Este Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Preiei tura Municipal da Estância Hidro-

mineral de 19uas da Prata, aos dezesseis dias do mês de junho de mil

novecentos e noventa e três.
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