
LEI MUNICIPAL Nº 3086
Autoriza o Executivo a constituir Sociedade
de Economia Mista e dá outras providências.

LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO,
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a constituir uma
Sociedade de Economia Mista, sob a denominaçpØo de CODECAR -
Companhia de Desenvolvimento de Carazinho, tendo por objetivo a
realizaçp�o das seguintes atividades:

a - incumbir-se da execuçp¦o direta e indireta de obras e
serviços públicos de caráter econômico;

b - promover a implantaçpÛo, exploraçpÛo e administraçpÛo do
Distrito Industrial de Carazinho, inclusive, transacionar e
alienar os respectivos lotes;

c - promover estudos e projetos e executar empreendimentos
relacionados com o desenvolvimento econômico, social e
urbanístico do Município;

d - fabricar e comercializar artefatos de cimento;
e - executar serviços de impressp�o gráfica e similares;
f - participar no capital de outras empresas;
g - planejar, promover e adotar medidas de incentivo à in-

dústria de turismo municipal;
h - executar outros encargos que, por sua natureza, se en-

quadrem nas finalidades da Companhia ou que a esta sejam
atribuídas pelo Município de Carazinho.

2º - A participaçp™o do Município de Carazinho no capital
social da Companhia será majoritária de, no mínimo, 51%
(cinqüenta e um por cento) das ações com direito a voto.

Art. 3º - Para integralizaçp:o do capital subscrito, fica o
Executivo autorizado a transferir para a sociedade, mediante
avaliaçp£o, o imóvel de propriedade do Município, recebido em
doaçp×o do Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho, no Livro 2, sob nº
R-1-7.549, no todo ou em parte.

§ +unico - imóvel de que trata este artigo somente poderá
ser utilizado pela Sociedade de Economia Mista a ser constituída
para a instalaçpÞo do Distrito Industrial de Carazinho, conforme
destinaçp�o específica que lhe deu a Lei Estadual nº 6789, de 6
de dezembro de 1974.

Art. 4º - Fica, ainda, o Executivo autorizado a abrir um
crédito especial de até CR$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros), com cobertura da reduçpèo de igual valor na dotaçpèo
Obras e Instalações Código 4110.0405-079, do Orçamento
Municipal, para a integralizaçpQo do restante do capital a ser
subscrito pelo Município de Carazinho.

Art. 5º - Poderpto ser acionistas, além do Município de
Carazinho, pessoas físicas e jurídicas, que subscreverem e
integralizarem ações da Companhia.

Art. 6º - A Companhia reger-se-á pela Legislaçpō das socie-
dades por ações e pelo seu estatuto social.

Art. 7º - Vetado.
Art. 8º - Anualmente, após o encerramento do exercício

financeiro, a Sociedade deverá encaminhar prestaçp[o de contas ao
Tribunal de Contas do Estado, conforme faculta a LegislaçpÄo vi-
gente.

Art. 9º - A constituiçp,o da Companhia poderá ser delegada a
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comissões, a órgp�os da administraçp�o pública Municipal ou a par-
ticulares.

Art. 10 - Revogadas as disposições em contrário, especial-
mente as Leis Municipais nº 2819/76 e nº 2835/76, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçpmo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 24 de março de 1980.

a)LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF
Prefeito Municipal
a)José Luiz Espanhol

Secretário
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