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04 NOV1993
da Estância Hidromineral

ESTACO DE sÃO PAULO

N01.180 DE 29 DE OUTUBRO DE 1993.

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar _

convênio como DER" '.

EDJALMADELIMAVALA,Prefeito Municipal

de .(guas da Prata, Estado de são Paulo, no

•

•

,
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Mw1icipal da Es-

tância Hidromineral de ,{g.,taeda Prata, decretou e eu sanciono e pr!<

mulgo a seguinte
L E I:
Artigo lO - Fica o Poder Executivo autor i

zado a celebrar convênio com o Departamento de ~stradas de Rodagem
do Estado de são Paulo (DER), objetivando a execução das obras e se

viços de melhoramentos e pavimentação economiaa na estrada vioinal
(municipal) SP 342 - Fonte Platina - Estação Cascata.

Artigo 22 - Fica o Poder Executivo, desde
logo, autorizado a realizar aS despesas decorrentes de sua partici-

~paçao na avença:

oom a declaração de utilidade pública das áreas necessárias
desapropriando-as amigalvemente ou, na impossibilidade, ~1tindo-se
na posse, mediante s. au.torização judicial, em ação própria;

com a liberação do treoho neoessário aos serviços e com a i

plantação da sinalização e fisCalização adequadas ao tráfego;- . .com a remoça0 de linhas 'Rereas e ou subterraneas que porven-

tura impeçam ou dificultem a execução dos serviços e por danos caus~
dDS a terceiros e a propriedade alheia, em razão dos serviços e da _
operação do trecho, ap&'ssua entrega ao tráfego;

com a execução dos serViços de terralllenagem e obras de arte

correntes excedentes aoa consta~tesdo orçamento das obras;
com a execução dos serviços de obras de arte especiais;
cem a construção de paasagens de gado (PSG), onde forem ne-

cess&rias e com a remoção de benfeitorias existentes ao longo do tr~

cho;
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,das cercas diviso-oom o restabelecimento e ou a oonstrução
rias, com a colocação das porteiras necessárias;

coma execução dos serviços de plantio de grama nos aterros

e nOs taludes e demais áreas necessárias à proteção de erosão;
coma implantação da sinalização e fiscalização adequadas ao

tráfego no trecho e necessárias à execução das obras de sua respon_

sabilidade, tudo às àuas expensas.

receber asserviços a oargo do DER e pertinentes
• em questão.

Poder Executi Vo auto-

rizado tão logo
Artigo 3'

conclu!dos, através de
Fica o
ofício e mediante recibo, a

à estrada municipal

Prefeito MUnicipal

EDJALMA

-0-"-

Artigo 42 = Esta Lei entra em Vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em as
pecial a Lei n' 1.156 de 16 de junho de 1993.

Prefeitura Municipal da Estância Hidroml

neral de Águas da Prata, aos vinte e nove dias do mês de outubro de

mil novecentos e noventa e três.
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