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LEI N5 8840, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

Inclui dispositivos e altera a Lei Municipal n5 
8.342, de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 15 Ficam incluídas as alíneas "f e “g” no inciso I do artigo 12, da Lei n2 8.342 
de 10 de abril de 2018, com a seguinte redação:

"Art. 12...

a)..
b)..
c)..
d)..
e)..
f) fornecimento de materiais construção de quadra multiuso na sede do 
38° BPM;
g) cessão de uso de 01 (uma) embarcação em alumínio e demais 
acessórios." (NR)

Art. 22 O art. 22 da Lei n2 8.342 de 10 de abril de 2018, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 22. Os acordos de cooperação e demais instrumentos congêneres 
decorrentes das alíneas “a”, “b”, “c” e “g” do inciso I, alínea “a” do inciso II 
e alíneas “a” e “b” do inciso III, todas do art. 12, poderão ser renovados 
por sucessivos períodos, desde que atendidos as disposições contidas no 
art. 62, da Lei Complementar n2 101, de 2000.
Parágrafo único. Os instrumentos de que trata o caput deste artigo 
poderão ser alterados e/ou segredados, no todo ou em parte, desde que 
atendam os objetivos constantes no art. 12 desta Lei.” (NR)

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2022.
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