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LEI MUNICIPAL DE N 2  125/94 
DE 28 DE SEI'EMBRO DE 1.994. 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A ADQUIRII 

UN GRUPO GERADOR DIESEL ELAUC•d.PARA 

0 PATRIMONIO DO MUNICPI0, E D.. OU-
TRAS PROVIDENCIAS... 

Jose Messias de Almeida, Prefeito Municipal. 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu, em curnp±'imen 

to ao art. 76, inciso IV, da Lei Orgãnica Municipal, sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir 

para o patrim6nio do município urn Grupo Gerador diesel' 

e1trico e seus pertences, reformado, em born estado de conserva-- 

ço e funcionamento, composto de motor diesel Perkins, modelo 

6-35777-CV, n 2  18568, 06 cilindros, partida e1rica e refrigera-

do a agua e de urn gerador diesel eltrico, marca Carmos, 60 CV, 

n2 49080, de propriedade da empresa Inaj Pecuria Agricola S/A,' 

pelo valor correspondente d R 5.000,00 (cinco mil reais). 

Art. 22 - 0 pagarnento do preço relativo a compra de que trata 	o 

artigo anterior sera' efetivado corn o emprego do trator 

de esteira do NuriicIpio, no trabaiho de aberura e recuperaço de 

estradas vicinais, situadas dentro das terras de propriedade da 

empresa promitente vendedora. 

§ 12 - de 100(cem)horas trabaihadas, em ritmo continuo ou inter 

calado, ao preço pré-combinado de R$ 50,00 (cinquenta re-

ais)por cada uma, o tempo exigido e aceito para resgatar o pagamen 

to integral da aquisiço definitiva do grupo gerador. 

§ 2 - 0 operador do trator, durante a execuço dos serviços seri 

o designado pela Administraçgo Municipal. 

§ 32 - A contagem das horas será apontada pelo operador, para que 

o limite de horas estipulado no parágrafo primeiro no seja 

extrapolado. 

Art. 32 - 0 Grupo Gerador objeto da presente Lei destinar-se-a ao 

fornecimento de energia e1trica para a comunidade de No 

va Esperança, neste MunicIpio. 

Art. 4 - Para as fins desta Lei, o Poder Executivo firmar ajuste 

contra tual corn o prornitente vendedor do grupo gerador,es 
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MunicIpio na transaçgo permutativa do neg6cio. 

Art. 59 - Esta Li entra em vigor na data de sua publicaço. 

Art. 62 - Revogam-se as disposiç6es em contrrio. 

GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, em 28 de 3etembro de l994. 

ME -I. 

- Prefeito Municipal - 

Esta Lei foi levada ao conheciueriLo pblico atravs de afixa-

çgo no local de costume do prdio da Prefeitura na mesma data su-

pra. 

ANDRADE 

Sec. Mun. de Administraço 


