
LEI MUNICIPAL Nº 0953
Autoriza o Poder Executivo a inscrever a Prefeitura
Municipal, na Comissp8o do Convênio Textil, adquirir e
vender às classes menos favorecidas, artigos de
tecelagem, malharias e artefatos diversos.

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

Lei seguinte:
Art. 1º - É o Poder Executivo autorizado a inscrever a

Prefeitura Municipal na Comisspro do Convênio Textil do
Ministério do Trabalho, para fins de adquirir artigos populares
de tecelagem e malharia como, também, de artefatos diversos.

§ eAnico - O preço das mercadorias constantes deste artigo,
deverá ser o da quota de sacrifício das fábricas, controlado
pela COFAP.

Art. 2º - A venda dessas mercadorias se processará direta-
mente pela Prefeitura, às classes menos favorecidas, que
designará dia - hora e local para a venda.

§ - 1º - O preço de venda será o preço de compra e mais as
despesas decorrentes desde a compra até a distribuiçpzo.

§ - A Prefeitura Municipal poderá encarregar a entidade de
assistência social, a tarefa de vender as mercadorias constantes
desta Lei, devendo as mesmas prestar contas, mensalmente, ao Sr.
Prefeito Municipal e as quais ficarpão sujeitas à fiscalizaçpão
por parte do Executivo.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair um
empréstimo interno, no caso necessário, até o limite de CR$
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) aos juros de até 10% (dez
por cento) a.a., para atender as despesas decorrentes desta Lei.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp:o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, em 9 de agosto de
1952.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal

a)Jop@o Luiz
Secretário

1

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com

