
LEI MUNICIPAL Nº 1655
Autoriza o Sr. Prefeito Municipal de Carazinho à

firmar
Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por
intermédio das Secretarias por intermédio das
Secretarias das obras Públicas e da Educaçp�o e Cultura.

ERNESTO JOSÉ ANNONI PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal de Carazinho autorizado

à firmar Convênio ou Termo de Acordo com o Estado do Rio Grande
do Sul, por intermédio da secretária de estado dos Negócios das
Obras Públicas ou secretária da EducaçpAo e Cultura e demais ór-
gpÛos governamentais, para a construçpÛo pela Prefeitura Municipal
de Carazinho de um prédio destinado ao Colégio Estadual de Cara-
zinho.

§ 1º - No impedimento do Prefeito Municipal poderá re-
presentar o Município o Presidente da Câmara Municipal de verea-
dores ou quem o substituir nesse posto.

Art. 2º - A Prefeitura Municipal de Carazinho se compromete
à executar de acordo com o projeto e respectiva especificações
técnicas, estabelecidas pela Secretária, as obras de construçpō
do prédio destinado ao colégio Estadual de Carazinho em local a
ser indicado pela referida secretária, em valor à ser firmado no
referido termo de acordo em prazo à ser fixado também no mesmo.

Art. 3º - O pagamento do valor do presente termo de acordo
poderá se feito em Apólices Estaduais, podendo a Secretaria das
Obras Públicas credenciar um Fiscal para acompanhar o andamento
das obras.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua assina-
tura.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO EM, 19 DE DEZEMBRO
DE 1963.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal
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