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Lei N° 164/2013 Viçosa/RN, em 09 de outubro de 2013.

Dispõe sobre a doação para Companhia Energética do Rio

Grande do Norte - COS1:'RN, da extensão de media tensão

(13.8 kv), para interligar sustação de 75 kva, para atender

a Creche Escola Municipal Eulina Pinto na Rua Antonio

Pinto/Slv centro de Viçosa/RN. e dá outras providencias.

o Prefeito Municipal de Viçosa Estado do Rio Grande do Norte. Antonio Gomes de

• Amorim. no uso de suas atribuições legais e constitucionais. faz saber que a Câmara Municipal

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Ar1. I" - Fica autorizado o Poder Executivo a assinar junto a COSERN Companhia

lnergética do Rio Cirande do Norte a Declaração de propriedade e o Termo de Transferência da

Extensão de media tensão. para atender a Creche Escola Municipal Eulina Pinto. em Viçosa/RN. nos

termos da Lei em referencia.

Parágrafo l)nico Ffetivando-sc a doação mencionada no artigo anterior. a Companhia

l.nergética do Rio Grande do Norte COSERN. tornar-se-a responsável pela sua manutenção. de

conformidade com a legislação \ igcnte.

Art. 2°- O limite de investimento a ser repassado pala COSERN. será efetuado para a

-. Prefeitura de Viçosa/RN. pelo pagamento de obra realizada neste município. conforme contrato

celebrado. na sua objetividade.

Ar1. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua aprovação. revogada as disposições em

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Viçosa-RN. 09 de outubro de 2013.
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ATO DE SANCÃO
o prefeito municipal deVicosa~RN,no uso
suas atribuições legais, ~..\('JCIONAoprojeto
delein° J"ti ,aprovado pela Càmara
lunicipal em sessãoQM. nQ~l.Iirealizada em
.J.J..j{f( ~1~nCkt1ada com o
N"- I. j3.
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