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Terra do Padre Victor

 LEI Nº 4.241, DE 13 DE MARÇO DE 2018.

Altera a Lei Municipal nº 4.204, de 19 de dezembro de 2017 
que “Autoriza a cooperação entre o Município de Três Pontas e 
a  CODEMIG,  em  consonância  com  o  artigo  241  da 
Constituição da  República  Federativa do  Brasil,  para  fins  de 
planejamento e administração do Distrito Industrial e dá outras 
providências”.

O Povo de Treês Pontas - MG, por seus representantes na Caêmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito 
Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 4.204, de 19 de dezembro de 2017 que “Autoriza a cooperaçaão entre o  
Municíípio de Treês Pontas e a CODEMIG, em consonaência com o artigo 241 da Constituiçaão da Repuí blica 
Federativa  do  Brasil,  para  fins  de  planejamento  e  administraçaão  do  Distrito  Industrial  e  daí  outras 
provideências” passa a vigorar acrescido dos paraígrafos 1º e 2º, com a seguinte redaçaão:

“Art. 1º ...

§  1º  Fica  o  Poder  Executivo  igualmente  autorizado  a  celebrar  o  Adendo  nº  01  ao  
Conveênio celebrado entre a CODEMIG e o Municíípio de Treês Pontas para assisteência e 
cooperaçaão teícnica no planejamento e administraçaão do distrito industrial firmado em 
08 de outubro de 2012 e objeto do primeiro termo aditivo e ratificaçaão ao Conveênio 
firmado entre a CODEMIG e o Municíípio de Treês Pontas, para assisteência e cooperaçaão 
teícnica no planejamento e administraçaão de distrito industrial firmado em 06 de julho 
de 2014, sub-rogando-se o ente municipal em direitos e obrigaçoã es, com fundamento 
no artigo 4º da Lei Estadual nº 20.020/2012.

§ 2º o Adendo nº 01 ao Conveênio celebrado entre a CODEMIG e o Municíípio de Treês 
Pontas  para  assisteência  e  cooperaçaão  teícnica  no  planejamento  e  administraçaão  do 
distrito industrial firmado em 08 de outubro de 2012 fica fazendo parte da presente lei. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçaão.

Art. 4º. Revogam-se as disposiçoã es em contraí rio.

Treês Pontas/MG, 13 de março de 2018.

LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS
Prefeito Municipal

YVES DUARTE TAVARES
Procurador-Geral
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