
LEI MUNICIPAL Nº 5.301

Autoriza o Município de Carazinho a assumir o Ativo e 
Passivo da Companhia de Desenvolvimento de Carazinho 

S. 
A. - CODECAR, abre Crédito Especial, e dá outras provi-
dências.

AYLTON MAGALHΘES, 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  Município  de  Carazinho  autorizado  a 
assumir os débitos trabalhistas, previdenciários, tributários e 
de fornecedores da Companhia de Desenvolvimento de Carazinho S. 
A. - CODECAR.

§ 1º - O Município deverá propor a renegociaçπo dos débitos 
que trata este artigo, visando seu parcelamento, devendo as con-
fissões de dívida serem anuídas pelo Liquidante da CODECAR.

§ 2º - Os parcelamentos junto à Uniπo e ao Estado do Rio 
Grande do Sul serπo garantidos pelos repasses de FPM e ICMS, po-
dendo as parcelas mensais serem descontadas dos referidos repas-
ses.

Art. 2º - O crédito que o Município irá constituir junto à 
CODECAR,  resultante  da  assunçπo  dos  débitos  de  que  trata  o 
artigo 1º, desta Lei, será utilizado para pagamento na aquisiçπo 
dos bens imóveis e móveis da CODECAR, pelo Município, mediante 
laudos de avaliaçπo e com dispensa de licitaçπo, nos termos do 
Art. 17, I, " e" da Lei 8.666/93.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito 
Especial no orçamento corrente, até o limite de R$ 100.000,00 
(cem  mil  reais)  para  atender  as  despesas  decorrentes  da 
aplicaçπo desta Lei.

Art. 4º - Servirá de recurso para a cobertura do crédito 
especial autorizado pelo artigo anterior a reduçπo da verba: 09 
-  Secretaria  Municipal  da  Saúde;  0903  -  Saneamento;  Projeto 
1.109; Código/Conta: 442-1/411000 - Obras e Instalações, sendo 
que nos próximos exercícios será consignada verba própria nos 
orçamentos.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARAZINHO,  21  DE  JUNHO  DE 
1.999.

a)AYLTON MAGALHΘES
Prefeito Municipal

a)IZABEL I.DENICOLτ DA COSTA
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