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LEI N° 599/2009 
De 18 de fevereiro de 2009. 

Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo — DER/SP. 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do 
Município de Nova Canaã Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso de suas legais atribuições, 
etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, para a execução das obras e serviços 
de melhoramentos dos acostamentos, restauração da estrutura e da camada de rolamento da 
rodovia vicinal Aparecida D'Oeste-Nova Canaã Paulista, com 14,00 km de extensão total, 
12,00 km pela municipal ADT-060 no município de Aparecida D'Oeste e 2,00 km pela 
municipal NCP-390 no município de Nova Canaã Paulista e da rodovia vicinal Nova Canaã 
Paulista-SP-595, com 12,50 km de extensão pela municipal NCP-392 no município de Nova 
Canaã Paulista. 

Art. 2°. Fica o Poder Executivo Municipal, desde logo, autorizado a realizar as 
despesas decorrentes de sua participação na avença, relacionadas na CLÁUSULA "Das 
Obrigações do Município", no instrumento de convênio. 

Art. 3°. As despesas decorrentes do disposto no artigo 2° desta lei, correrão por conta 
de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário; 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa regional. 
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