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' TÃiiiPüA 
~ . LEI Nº. 2.239, DE 09 DE ABRIL DE 2.010. 

/ 

''Autoriza o Ex,ecutivo Municipal til flmuu 
Convênio com o Depart(lmento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São·Paulo - ·DER
SP". 

. 
FAÇO SABER que a · Câmara Municipal APROVOU e eu JMARlA 

· FE!LICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, Prefeita Municipal de Taba'puâ~ Estado 
· · de São Pàulo, usàndo ·das atribhlções que me ·são conferidas por Lei, SANCIONO E 

PROMULGO a seguinte Lei, conformé autógrafo de Lei n. 025 de 09 de àbril de 2010, 
'J oriundo do Projeto de Lei n;º 921, de 07 de abril de 2010. · 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado. a firmar Cpnvêajo · com o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP', para a 
execução das obras e serviços de recuperação da estrada vicinal Novais (Man0<,l Prado) 
- U~ina Santa Helena - Catanduva (SP 351) com 2,50 km de· extensão total no 
município de Tabapuã. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo, desde logo, autorizado a realizar as despesas . 
decorrentes . de sua participação na . avença, relacionada na CLAUSULÁ "Das 
oprigações do município'?, no i.Ilstrumento de convênio. 

Art. 3° - As despesas decorrentes do dispoSto no Artigo 2º desta Lei-correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessáJri_o. 

· Art. 4° :. Esta Lei entrará em vigor na· data de sua publicação, revogadas as 
. dis1posiXôes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 09 de abril de 2.010. 
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Prefeita ·Municipal 
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