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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Rua Cruzeiro do Sul, 225 - C.E.P. 12920.000 PINHALZINHO - Estado de São Paulo 

I.EI N9 575/93 

DE 20 IE~~ DE 1993 

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar cawênio 

oan o Depart:.anento de Estradas de !tldagem- D.E.R". 

DR. BENEDI'ID I.l\IJID DE LIMA, PI'<EF'EI10 K.JNICIPAL DE 

PINHALZINID, N:> USO DE SUAS A'IRIBUIÇÕES I.EGMS; FAZ SABER CUE A cJ1i1ARA 
MUNICIPAL D:ECREm E ELE PR:M.JU;A A SmJINTE LEI: 

ARTIOO 19- Fica o Poder EKecutivo autorizado a oe 

lebrar o:mvênio oan o Depart:anento de Estradas de !tldagem do Fstado de 

sã:> Paulo ( o. E. R ) , objetivando a execução das obras e serviços de melho 

ranentos e pavimentação ecaJ.ânica na Fstrada Vicinal (Mmicipal) Pinhal

zinho- Apal:ecidinha. 

ARTIOO 29- Fica o Poder EKecutivo desde logo auto

rizado a realizar as despesas deooftentes de sua participação na avença. 
a::m a declaração de utilidade pÚblica das áreas 11!. 

oessárias, desapropriando-as amigavelmentec:u>u na i.np:>ssibilldade, imi

tindo-se na posse, mediante autorização Judicial, em ação pxápria. 

a::m a liberação do tredlo necessário aos serviços • 
e oan a inplantação de sinalização e fiscalização ade;ruadas ao tráfego. 

a::m a raooção de linhas aéreas e ou subterrâneas I 
que porventura i.np!çam ou dificultem a execução dos serviços e por danos 

causaoos a terceiros e à prq>riedade alheia, em razão dos serviços e da 

qm-ação do trecho, após sua entrega ao tráfego. 
a::m a execução dos serviços de terreplenagem e I 

obras de arte correntes excedentes aos oc::nstantes do orçamento das ooras. 

Cl:iR a execução dos serviços de arte especiais. 

a::m a construção de passa4jens de gado (PSG) a'lde • 

fonn necessários e oan a raooção de benfeitorias existentes ao lcngo do 

~-
a::m o restabelecimento e ou a construção das cercas 

divisórias, oan a colocação das portetras necessárias. 

a::m a execução dos servi<(OS de plantio de grama I 
nos aterros e nos taludes e demais áreas necessárias à proteção de erosão. 
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Cbn a inplantação da sinalização e fiscalização adequadas 

«> tráfego no tJ:echo necessárias a execução das ooras de sua xespoosabilidade , 

tudo às suas expensas. 

ARI'IOO 39- P.:· o Poder Executivo autorizado, tão logos • 

c:oncluià:>s, através de ofício e mediante recibo, a receber os eserviços a cargo 

do O.E.R. e partinentes ã estrada f.lmicipal em questão. 

ARI'IOO 49- Esta Iei entrará em vigor na data de sua ~1! 

cação, revogadas as disposições em c:xntrãrio. 

Pinhalzinho, 20 de Agosto de 1993 
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