
== LEI ITº 48 ==

Dispõe sôbre a criação do Serviço Especial
de Estradas e Caminhos HlUlicipais

A Câmara Municipal de 8-0 João Nepomuceno decreta e eu sanciono a
-eguinte lei:-

J...rt.lº - Fica criado, na Pref'eitura Municipal, o SERVIÇO ESPECIAL
DE ESTRADAS E CM4IWBOS MITn{ICIPAIS,com as seguintes atribuições:-

I - promover a ela9oração do plano rodoviário ,municipal, em harmo-
,:1a c-omos planos rodoviarios Nacional e Estadual e tendo ~em vista, pre-
cipuamente, as necessidades economicas e sociais do Municipio;

11 - executar as obra.s e serviços de construção, reconst.ruçjio , repa-
raçáo e co:nserva de est'radas e carrí.nhose respectivas obras de arte;

IIr - promover a elaboração de projetos, especificações e orçamentos
d.asobras a serem executadas por empreitadas ou administração direta;

IV - fiscalizar as obras e serviços contratados, fazer medições
cebe-las, total ou parcialmente, para efeito de pagmnentos;

V - conservar desimpedidos as estr das e caminhos municipais;
VI - representar sobre infrações do código e leis relativas ao tran-

sito nas estradas;
VII - requisitar materiais que devam ser empregados em seus serviços

e fiscalizar a sua aplicação;
VIII - propôr a admí.ss áo dos oper ~rios necessários aos serviços e obras

3 seu cargo, fiscalizando o ponto e as atividades dos mesmos;
IX - prestar todas as informações relativas à viação rodoviá~ia

cipal;
~X - organizar, anualmente, pormenorizado e documentado relataria das

atividades dos serviços de estradas e caminhos municipais no exercício an-
ter~or.t pêra ser remetido ao Departamento Estadua.l de Estradas de Rodagem
ou orgao equivalente; .- ,XI - executar todas as demais decisoes atinentes as suas atividades.

,Art. 2º - O Serviço Especial de Estradas e Caminhos Nunicipais sera
dirig~do por D~ funcionario do quadro, designado por ato do Prefeito,para
chefia-Io, cabendo-lhe coordenar e dirigir as atividades a ele atribuidas
nesta Lel,

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçã.o,revo-
- t ~.gadas as disposiçoes em con rar20.

Mando portanto a todas as autoridades a quem o cumprimento e execu-
ção desta pe~tencerem, que a cUJapram e façam cu~prir tão inteira~ente como
nela se contem.

À Dado e passado nesta cidade de são J08.0Nepomuceno aos cinco dias
do mes de novembro de mil novecentos e quarenta e nove.


