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LEI Ng • 33/93, 

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar cenvô 

cor o D.E.R.". 

CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito do 

Município de Novo. Canaa Paulista, .tdo 

Sao Paulo, usanlo das atribuições 

4,0 

FAZ SA= que a Câmara Municipal de To'. 

nar, '-'aulista, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e :rJ:muT1 

seguinte Lei: 

Artigo 12) - Fica o Poder Executivo auri.za 

do a celebrar convé.nio com o Departamento de Estradas de Roda 	do 

•.stado de São Paulo (DER), objetivando a execução das obrar e 

os de melhoramentos e pavimentação econômica de estradas munici 

i2 de ICova Cana ã Paulista. 

Artigo 22) - Fica o Poder Executivo, desde * 

logo, autorizado a realizar as despesas decorrentes de sua 1-,zrtel- 
- 

z.n2c,ao na avença: 

Oen a declaração de utilidade pública das áreas nec-

riae, desapropriando-as, amigavelmente ou, na impossibilidade, mi- 

	

tindo-se na posse, mediante a autorização judicial, em açao 	• 

	

Com a liberação do trecho necessário aos serviços 	a 

imlantaeac da sinalizaçao e fiscalizaçao adequadas ao tráfego; 

Com a remoção de linhas aereas e ou subterrâneas u.e pc;r-

ventura imr,eçari ou dificultem a execução dos serviços e por ;h2:áo 

casados a terceiros e a propriedade alheia, em razao dos cervic 

da operação do trecho, após sua entrega ao tráfego; 

Com a construção de passagens de gado (PSG), onde forL:. 

necessarias e com a remoção de benfeitorias existentes ao longo do 

trecho. 

Artigo 32) - Fica o Poder Executivoautor..tza 
do, ta o logo concluidos, através de oficio e mediante recibo, a - 

eeber os serviços pertinentes à estrada municipal em questão. 



Dreleilura 	unicipal de Alava eanaã Paulisia 

          

          

     

CGC(MF) 65.711.954/0001-58 

    

         

         

         

Artigo 42) — Esta Lei entrar em vigor n- 
, 	. 

data de sua publicaçao, revogadas as disposiçoes em contra=. 

Prefeitura Municipal de Nova Canall 

28 de Junho de 1993. 

Carlos Aparecido Iíartines Alvo 

Prefeito Municipal 
 

Ii:Jtrada no livro vroprio. Afixada no lugar de cotume. 

d.apubl:_icação na imprensa local. 
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