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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 
ESTAOO DE GOIAS 

LEI 1'2 206/91 DE 31 DE MAIO DE 1.991. 

"Autoriza a prO!!lOQ8.0 de ade sao a �upos de' 
, consorcio. com o fim de adquirir equipamentos 

e/ou veiculo, e da outras providencias"· 

A CAMARA 1,filNICIPAL DE 1,:ARZAGA.O, Est ado de Goias, aprova e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

ART. 12 - Fica o chefe do Foder Executivo autorizado a 
adquirir um (01) veiculo rodoviario, atraves de esao e consequen- 
te subscri9ao de grupos de consorcio, conforme di crimina\ao a se- 
guir: 

um caminhao, novo, zero Km, movido a diesel, capacidade' 
motora de ate 140 CV, equipado com bascula • 

.,,., , . , , 
A...�T. 22 - A adesao aos grupos de consorcio se fara necessa 

riamente mediante a formalizagao de Concorrencia Publica, de acordo 
com as disposigoes do Decreto-Lei Federal n2 2.300, de 21 de novem- 
bro de 1986, com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei Fede- 
ral n2 2.348/87 e 2.360/87, e de acordo com a legisla9ao aplicavel' 

, . a especie. 
ART. 32 - A adesao de que trata esta lei, que ficara adis- 

trita as vigencias do respectivo Credito, que nao podera exceder a 
03 (tres) anos, prazo maximo estabelecido nesta lei, e que atende O 
estabelecido na legisla9ao que rege a materia. 

ART. 42 - O investimento decorrente da aquisigao do equipa 
mento, que e integrante do plano plurianual do Kunic1pio, do or9a-' 
mento do corrente exerc{cio, atende o �ue dispoe o inciso lO do 
Artigo 167 da Constituigao Federal. 

ART. 52 - t autorizada a antecipagao de prestagoes vicen-• 
' das, a titulo de lances-livres, desde que tais pagamentos, aos pre- 

. . . 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 
ESTAOO DE GOIAS 

• • • 
90s vigentes ao dia, liquidem parcelas finais do Rrupo, com o fim' 
de abreviar a participagao do Ii'unicipio no conecr ct o , tendo condi 
cionado a existencia de recuraos financeiros dispon:Cveis. 

ART. 62  Para cumprimento da presente Lei, fica ainda' 
o Chefe do Foder Executivo autorizado a abrir creditos especiais, 
se necessarios, atraves de Decreto, no valor que se fizer necessa 
rio, dentro de Programa e dotagao correspondente, utilizando como 
recurso dotaqoes dispon{veis do or9amento e/ou produto do excesso' 
de arrecada9ao. 

ART. 72  Revo�adas as disposigoes em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicagao. 

GA.BINETE DO PREFEITO !{(JNICIFAL DE MAR�AGlO, aos 31 dias ' 
do mes de maio de 1.991. 

SOUSA 
PREFEITO 1'1UNICIPAL 

--· ---- 
c�to'�JAGA 

SECRET.ARIO GOV. 


