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. \uton/tt o \~u nirt pi o de L lrània a receber em doação as redes de 
aba~ll'c tm ~.:nll>:-- de ag.ua e esgoto. com as respecti as ligações e implantação 
nn L.ol\.'illnt:nto .lurdim Suo Pau lo e dá outras Providências. 

"lardH Arjol l>om ingucs, Prefe ito do Município de Urãnia, no uso de suas 
a trihu içôe~ h:gai ..... la/ s<ther que a l'amara Municipal aprovou e ele sanciona c promulga a seguinte 
I. c i: 

. \ nign I'' - I i c..: a o \ I un icípio de Urânia autorizado a receber em doação, sem 
encargo::.. a ti tuln ~ratuito. a-.. 1 L'dt:" de abas tccim~nto de água e coleta de esgoto. com as respectivas 
li gaçôe!'.. implantada:- nu I tllC.tmenltl Rt.!s idencial Jardim São Paulo. aprovado pelo Decreto 
Munic..:ipaln' tl07 2o 16 ~.k o-+ 0.2. :o 16. de propriedade de Residencial Jardim São Paulo 
l·mpt\:L'ndi P,ent >. C PJ n' ,.., tA-+ OX61000 l -90. com sede na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado. 
n'' Y.XOO. l...'a,.l 5:-i. \da d<) <11>11 ctd.tdt.• tk Ribeirão Prew.l::stado de ão Paulo. CEP.: 14.027-250. 
ron l'cmn~..· dc..,cn~'io ,1 -.;L'g_utr 

l - Relk Lk dJ$trlhUJÇ:'\o tk agud pottt\ 1.!1. com é:'\ tensão de -1-.612.94 m (quatro mil seiscentos e doze 
mctnh e IHJ' em.1 1..' quatn> t:l'lltllllt'tros). -;endo composta de tubos ele PVC CL 15. de 50. 75, I 00 
mm de diúmetn1 L PV< 1)1 l < lH > ck l 00 ~.: 150 mm de diâmetro. Va lor total de R.$ 109.737,83. 

li - I igaçôe~ dç água. com tOtal Lk ..J. ?. X ligações de 50 mm. 34 ligações de 75 111111 e 35 ligações de 
100 mm. p~.:rla~ ·ndl' um lutai dL ..J.l)7 ltgw;õcs. Valor total de R$ 7 1.823,05. 

111 - Rede r.:olctol'a <.k ~ ... !.!Oltb. 'lHl1 e\.ten!:-.üo de -1- .332.2 1 m (quatro mil trezentos e trinta e dois 
metnh e' intc c um centtmeHtl'i ). ~endn com posta ele tubos de PVC 150. 200 111m de diâmetro e 
rede 1·1· dl.! 150 mm dt.· diüml..'l tll. \ tlor total de R$ 3 10.601.85. 

IV- R.lmtll-.. de 1 i~at;ôe-.. de c:-~ow. com total ele -+97 l igaçõe~. sendo composta de tubos PVC e FF. 
Valor total de R l l -+...J.<>35} 

V- I inha d~.- r ... ·L· tlque de t:'--l 111 1..111ll '-'\.ll..'nsüo de 7'.22.57. sendo composta de tubos DEFOFO e Ff 
150 111111 . \.- ,tlt> ll\al de R~ .f.., J)..J..<>O 

VI - l·sta<,:ftn Ll l' \ utoria ~.k esgoto nu ' a lor Lotai de R$ 251.864.35. 

VIl - l(csl'n <~t t) I'Íll ml..'l<~l in• ,lj)lllmlll com capacidade de :250 m.1. com 7,50 m de altura, no valor 
total de R:-- n(l tHlO.'H l 

\rtigl ~ - ()detalhamento das rl.!des de água e esgoto que trata o artigo 
anterior. hem t:onw -..eu-.. 'alllll....., c tlenwi:- ohrigaçôes. de' erão consta r do Termo ele Doação a ser 
li nnado. 

\rtig(l '· - l ica o vlunici pio de lJrânia autorizado a rea lizar a cessão de uso. a 
título gratuito. d~b rede" de ,lh<t-..lL'CIInenlo de água c coleta de esgoto de que trata ao art. ]0

_ com 
suas r~..·spL:cti ' ~h liga..;\·k-.. ~ ~ ( < )\ IP \ 111 ;\ DI : Si\ E/\ME TO BÁSICO DO CSTADO DE SÃO 
Pi\l I O-\ \HI SP. na l'undt<,.dtl dL' l!on~.:c~s t onú ri a de prestação de serviço . para operac ionalizá-la 
nos krnHh do l .l>ll\ enio tk· < <ll lj)L'r"..;uo n'' 93211007. lirmado entre o Município c a Secre tari a de 

~-q r 
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tudo de s~Mil'rrAtM .. ~11-l'L~1'li9~Q1cQ~u~nte aut~$ili8PfkQitWLM~no 2.487/2007, de 09 
de abri I de .2007 

\rttgo ~· - \ ~ Jcspcsas decorrentes com a apl icação desta Lei ocorrerão por 
contas <.k \ crba:-. propna. consignadu no Orçamento vigente. 

,\rtígt' ;;;• - 1-.sta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
di sposições em ~ontr:mo . 

rün1a -.,p_ 16 <.k outubro de 1 .018. 

Mareio tjol Domingues 
Prct~ito Municipal 

Registrada c publ i c~HJa na lim11<1 da I ci 
Data supra. 
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