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LE! MUNICIPAL N°1052/2002 - DE 26/06/2002
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convénio com
o DER

e
da outras Providéncias.-

LUIZ CARLOS ANTUNES CASTILHO,Prefeito Municipal de Nova Guataporanga,
Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuicdes,etc...

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU,;
E, ELE SANCIONA E PROMULGAA SEGUINTE LEL:

ARTIGO1’)- Fica 0 Executivo Municipal autorizado a celebrar convénio com o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo (DER), objetivando a reformae ampliacdo do
Terminal Rodoviario Tancredo Neves de Nova Guataporanga

I- Liberar, mediante solicitag&o do DER, as areas necessarias as obras e servicos, de modo
que nao ocorram retardamentos na sua execugéo, bem como implantar a sinalizagao e
fiscalizagao adequadas ao trafego, tudo as ua expensas.

Il- Promover, mediante solicitagio do DER e as suas expensas, a tenovacao de linhas
aéreas e/ou subterraneas existentes que impecam ou dificultem a execugao das obras e
servicos.

Ill- Responder pelos danos causados a terceiros e a propriedade alheia decorrentes da
execugao das obras e servicos, salvo se tais danos advieram de atuagdo dolosa ou
culposa do executor.

IV- Declarar de utilidade publica as areas necessarias, desapropriando-as amigavelmente ou,
na impossibilidade, emitindo-se liminarmente na posse, mediante a autorizagao judicial,
em a¢ao propria.

\- Implantar a sinalizago e fiscalizagdo adequadas ao trafego, no trecho objeto deste
convénio e necessarias 4 execucéo das obras de sua responsabilidade, tudo as suas
expensas

VI-

_

Garantir a afixagao de placas indicativas da participacdio do Governo do Estado de S30
Paulo, Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem em lugares visiveis nos
locais de execugao dos projetos observada a Legislacdo incidente.

VIl- Receber do DER, mediante oficio e recebimento definitivo, as obras e servigos objeto
deste convénio, tao logo concluidos, passando a conservar o Terminal Rodoviario, sem
Onus para o DER.

ARTIGO2°)- Osrecursos financeiros mencionadosno artigo anterior destinar-se-do a:

ARTIGO3°)- Esta Lei entraraé em vigor na data de sua publicagao, revogadasas disposigdes em
contrario.

 

Gabinete do Prefgito Municipal
Em 26 de Ju    

 
data supra.


