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"AUTORIZA O MU ICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS:
l\1ISSÕES A INTEGRAR CONSÓRCIO
INTERlvrUNICTPAL COIVl OS, l\1UNICÍPIOS DE!
E.NGENHO VELHO, LIBERATO SALZANO,. ; !

NOVç> XINGU~ ICONSTANtINA1 SAGRADA
FAl\1ILIA E SARANDI"

o SENHOR AMA OR PINHEIRO DOS SANTOS
NETO, Prefeito Municipal de São .José das Missões - RS: .

Faço saber no cumprimento ao disposto no artigo 65,
Inciso IV•.da Lei.Orgânica Municipel, que + Câmara Municipel de Vereadores
aprovou e eu sanciono e prornulgo a seguin ,

LEI:

ArL J. o - Fica autorizada a inclusão do Município de.
São José das Missões - RS, no Consórcio Interrnurucipal com os Municípios :
de Engenho Velho, Liberare Salzano, N, vo Xingu, Constantina, Sagrada,
Fm~a e Saran~: deste Estad~, v:isan~o ia,r~22ç20 de p~ql1is~. estu~os,
prQl etos, promoçao ela e.xeClIÇ20 e a ÍlSdili22Ç30 das obras e atividades, a J I

articulação com Órgãos Federais e E~tfidua'lsParaestatais e Privadas Nacionais
ou Estrangeiras, assessorar e coopenur C0111 as Câmaras Municipais
Consorciadas na adoção de medidas legislativas que concorram para a
melhoria dos serviços irrtermunicipais, participar de convênios, contratos,
cornodatos, empréstimos para íinanciéIDlelltos de máquinas, equipamentos,
bens e serviços de interesse elos consorciados. .'

São José das .Missõés - RS, corno ".' ,
valor correspondente a 1(7 (lt111;'
e seus. encargos após ~ mediante

Art, 2. ° - O Município .
os demais municípios. participará 00111

sétimo) dos bens dou serviços adquiridos
aprovação lcgislativa

Art. 3.0_ Os pagmll~tos serão efetuados diretamente, '.
pelos consorciados, ao (s) licitante (s) vencedor (es):
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Art, 4.!) - C>s créditos para estes investimentos são, os
existentes nas dotações orçamentárias próprias, ficando o Executivo
autorizado a abrir crédito especial para [~der as despesas decorrente"; de
implantação do presente consórcio interrmr .cipal, dentro da dotação a que se
referir o bem.

. ~ Art. ~.o ~ .Os lllUrricip}?s integrantes 'deste Cons?~cio ' ,
consignarao, nas respectivas leis orçamentánas dos subseqüentes exercictos, .'
dotações para as despesas de manutenção e Idministração dos bens e serviços,
objeto do consórcio
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ArL 6.°_ ()s editais de citação serão assinados por todos
os Municipios integrantes do consórcio.

Art. 7.°_ A administração dos bens e serviços adquiridos. .
será regulada por regimento próprio, apro~fadoJ?elo~Municípios, através de I' , '

seus Poderes Executivos, mediante ;:1provaçao Legislativa . I

ArL 8. o - Revogam-se as t1ispósiçêiesem contrário.

Art. 9.' - Está lei enl.ará em vigor na data
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,\ , S-;ABINETE. DO PREJEITO l\1UNICIPAL DE SÃO,'
JOSE DAS l'vlISSOES, 24 de outubro de 001. .' ..

publicação
de sua

AIVf.piNH~IRO DOSSANTOSNETO
Prefeito Municipal

REGISTRb~ PUBLIQUE-SE:~-cc0
PE.DR~AI)JR SOARES DE LARA

Seco lVÍl.U1. de Administração
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