
LEI MUNICIPAL Nº 1664
Autoriza o Município a constituir a Sociedade Mista
" CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A " Eletrocar, e
dá outras providências.

ERNESTO G. KELLER FILHO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica i Município autorizado a constituir uma

sociedade de Economia Mista, sob a denominaçpØo de CENTRAIS
ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A - "ELETROCAR" com sede na cidade e na
forma do decreto Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Art. 2º - O objeto da sociedade será projetar, construir e
explorar sistemas de produçpAo transmisspAo e distribuiçpAo de
energia elétrica bem como a aceleraçpÛo de atos de comércio
decorrentes desta cidade.

Art. 3º - Para a formaçp�o do capital social transfere-se à
sociedade o complexo de bem e instalaçp©o do setor de energia
elétrica incorporados à Autarquia Municipal serviços
Carazinhenses de Energia Elétrica e Industriais mediante
tombamento físico e contábil a ser procedido na forma da Lei.

Parágrafo +�nico - A referida autarquia continuará operando
sob a denominaçpō de SERVIÇOS INDUSTRIAIS DO MUNICµPIO DE
CARAZINHO nas atividades renascentes.

Art. 4º - O Prefeito Municipal designará, em portaria o re-
presentante do Município noa atos constituídos da sociedade.

Art. 5º - Os atos constituídos serp�o procedidos:
I - De rolamento com as especificações convenientes

dos bons direitos e ações que o município destina à integraliza-
çpÍo de seu capital.

II - Da elaboraçp�o de seus estatutos sua publicaçp�o
para conhecimentos gerais.

III - Da aprovaçpno pelo conselho de Água e de Energia
Elétrica de ELETROBRAS,dos projetos dos estatutos da sociedade e
da avaliaçp×o dos bens direitos arrolados para constituírem o ca-
pital do Município.

Art. 6º - Nos estatutos da sociedade serp@o observadas, em
tudo que lhes forem aplicáveis, as normas da Lei de sociedade
por ações e da legislaçp©o especial, sobre água e energia
elétrica, e sobre faixa na fronteira.

Art. 7º - O Município de Carazinho manterá obrigatoriamente
no capital social, quantia que lhe assegure a posse de, no
mínimo 51% do capital votante.

§ 1º - O Município np³o poderá alienar ou vincular por
qualquer forma as ações de sua propriedade representativa do ca-
pital votante por ele subscrito.

§ 2º - Os usuários do serviço de eletricidade da
sociedade, poderp�o participar do capital votante até o máximo de
trinta por cento ( 30% ) que serpto integralizados com a
bonificaçpÝo de 5% sobre o seu consumo anual, creditados em conta
especial pela sociedade.

§ 3º - O capital votante que remanescer só poderá ser
subscrito por pessoas jurídicas de direito público interno ou
sociedades de economia mista, em que predominar o capital públi-
co, como estabelecimentos bancários oficiais, a companhia
Estadual de energia Elétrica em formaçp[o, e CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS.

§ 4º - Os usuário dos serviços de eletricidade da
sociedade, poderp,o integralizar também suas ações em dinheiro na
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forma que os estatutos estabelecerem.
§ 5º - O valor pago sobre o consumo mensal de 5%

poderá ser anualmente distribuído em forma de debentures aos
consumidores, afim de que aqueles que desejarem ou estejam
impedidos por Lei de transformá-los em ações, possam negociá-los
com terceiros.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário esta Lei
entrará em vigor na data de sua assinatura.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO EM 07 DE FEVEREIRO
DE 1964.

a)ERNESTO G. KELLER FILHO
Prefeito Municipal

a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Secretário
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