
LEI MUNICIPAL Nº 1131
Autoriza o Poder Executivo a firmar um termo aditivo

ao
Convênio nº 12 de 23/09/1948, celebrado entre o Estado
e a Prefeitura de Carazinho.

ALBINO HILLEBRAND, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, que o Poder legislativo aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar um

termo aditivo ao Convênio nº 12 de 23 de setembro de 1948,
celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura
Municipal de Carazinho.

§ eANICO - O convênio mencionado neste artigo, foi assinado
de conformidade com a autorizaçpÛo constante da lei Municipal nº
28 de 2 de agosto de 1948, de acordo com o Artigo 147 da
constituiçp�o do Estado e com a lei Estadual nº 192, de 03 de
julho de 1948.

Art. 2º - Pelo aditivo mencionado no artigo 1º desta lei,
fica convencionado que o Estado executará ou fará executar, as
obras de abastecimento de água potável e esgoto sanitário desta
cidade, cabendo ao Estado conservá-las, ampliá-las, aperfeiçoá-
las e explorar diretamente os serviços industriais respectivos,
pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos contados do início do seu
funcionamento e, de sua parte, o Município cooperará na consecu-
çp}o desses objetivos, concorrendo com 50% do custo das obras,
desde que lhe seja entregue pela Unip�o, a contribuiçp�o de igual
valor prevista no Art. 4º da Lei Federal nº 2597 de 12 de setem-
bro de 1955.

§ eÍNICO - Na hipótese da unipÍo npÍo efetivar a entrega da
contribuiçp�o a que alude o citado diploma legal, caberá ao
Estado executar, integralmente, a expensas suas, as obras em
referência.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
çp×o e revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, EM 09 DE JULHO DE
1956.

a) ALBINO HILLEBRAND
Prefeito Municipal
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