
LEI MUNICIPAL Nº 5.635/02

Altera  a  redação  do  Art.  2º,  da  Lei 
Municipal  nº  1.664/64,  a  qual  Autoriza  o 
Município  a  constituir  a  Sociedade  de 
Economia  Mista  “Centrais  Elétricas  de 
Carazinho  S.  A.  –  ELETROCAR”,  e  dá 
outras providências.

IRON  LOURO  BALDO  ALBUQUERQUE,  PREFEITO  MUNICIPAL 
DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço  saber  que  o  Poder  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Art. 2º da Lei Municipal nº 1.664/64, passa a viger com a 
seguinte redação:

Art. 2º - O objeto da Sociedade é de projetar, construir, operar e 
manter  usinas hidrelétricas e  termelétricas;  projetar,  construir  e  operar  outras 
modalidades  de  centrais  geradoras  de  energia;   comercializar,  distribuir  e 
transmitir  energia  gerada  ou  adquirida  de  outras  concessionárias;  outros 
negócios  e  atividades  correlatas,  nos  termos  da  legislação  vigente  e 
superveniente.

§ 1º -  Para a consecução de seu objetivo social,  a Sociedade 
poderá associar-se a outras empresas ou consórcios em forma majoritária  ou 
minoritária, bem como contratar fornecimento de bens, serviços e obter recursos 
e financiamentos necessários.

§  2º  -  Fica  a  Prefeitura  Municipal  de  Carazinho  e  Centrais 
Elétricas  de  Carazinho  S/A,  condicionada  à  autorização  Legislativa,  conforme 
artigo 37XX da CF, para participar em outras empresas.

§ 3º - Não Poderá as Centrais Elétricas de Carazinho S/A, dar em 
garantia suas ações da empresa.

§  4º  -  Fica  a  Prefeitura  Municipal  de  Carazinho  e  Centrais 
Elétricas de Carazinho S/A proibidas a transacionar, em qualquer hipótese, sua 
condição de sócia majoritária ora criadas pela presente Lei.(NR)



Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 14 DE MARÇO DE 2002.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal
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