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LEI N2. 42/93 

De 30 de Agosto de 1993. 

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar conve 

nio com o D.E.R.". 

CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito do 

Município de Nova Cana Paulista, Estado de 

São Paulo, usando das atribuições legais,etc 

FAZ saber que a Câmara Municipal de Nova Ca-

naã Paulista, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promul-

ga a seguinte Lei: 

Artigo 12) - Fica o Poder Executivo autoriza 

do a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de São Paulo, (DER), objetivando a execução das obras e ser-

viços de regularização e pavimentação econômica na ESTRADA VICINAL 

NOVA CANAX PAULISTA-BAIRRO DO LORO. 

Artigo 2Q) - Fica o Poder Executivo, 	desde 

logo, autorizado a realizar as despesas decorrentes de sua partici-

pação na avença: 

com a declaração de utilidade, pública das áreas necessá 

rias, desapropriando-as, amigavelmente ou, na impossibilidade, imi-

tindo-se na posse, mediante a autorização judicial, em ação prOpri 

com a liberaçêo do trecho necessário aos serviços e com 

a implantação da sinalização e fiscalização adequadas ao tráfego; 

com a remoção de linhas ajreas e ou subterrâneas que 

porventura impeçam ou dificultem a execução dos serviços e por dano 

causados a terceiros e à propriedade alheia, em razão dos serviços 

e da operação do trecho, após sua entrega ao tráfego; 

com a execução dos serviços de terraplenagem, obras de 

arte correntes e drenagens excedentes aos cthnstantes do orçamento * 

das obras; 

Com a execução dos serviços de obras de arte especiais; 

com a construção de passagens de gado (PSG), onde fo-

rem necessárias e com a remoção de benfeitorias existentes ao longo 

do trecho; 



tti 

inistração 

Prefeitura 	unicipal de  Alava eanaã Paulista  

   

	 CGC(MF) 65.711.954/0001-58 

    

       

       

Fls.2.-  

com o restabelecimento e ou a construção das cercas d - 

visgrias, com a colocação das porteiras necessárias; 

com a execução dos serviços de plantio de grama nos ate 

ros e nos taludes e demais áreas necessárias à proteção de erosão; 

com a implantação de sinalização e fiscalização adequa-

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

responsabilidade, tudo às suas expensas. 

Artigo 32) - Fica o Poder Executivo autoriza 

do, tão logo concluidos, através de oficio e med.ante recibo, a re-

ceber os serviços a cargo do DER e pertinentes à estrada municipal 

em questão. 

Artigo 42) - Esta Lei entrará em vigor na ** 

data de sua publicação, revogando na integra a Lei n2. 33/93, de 28 

de Junho de 1993, publicada em 10 de Julho de 1993. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 

30 de Agosto de 1993 

(,) 	 5 
Carlos Aparecido Martines Alves 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinai 

da a publicação na imprensa local. 
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