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"Auloriza o Município de Paleslina de Goiás
a realizar o necessánb termo de parceria
com o Municipio de Caiapônia/GO e os
Produtoreç RuÍais da Rogrão para
construção de uma ponte de concreto sobre
o Rio Bonito na divisa bs municípios e dá
oulras providências".

O PREFEITO ÍrlUillClPAL DE PALESnNA DE GOIÁS, Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Palestina de Goiás, Estado de
Goiás, Aprovou e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art

1" - Fica o Município de Palestina de Goiás autoÍizado a ÍealizaÍ o necessário

termo de parceÍia Público/Privada com o Município de Caiaponia/GO e os Produtores Rurais da

Regiáo, visando a con$ruÉo de uma ponte de concreto sobre o Rio Bonito na divisâ dos
Municípios supracitados, situada na estrada vicinal que liga a GO-221 a BR-158.

Atí

2o. A construçáo da ponte de que trata o aÍtigo anterior obedecerá
rigorosamente o poeto a ser elaboÉdo e aprovado pelos órgáos competentes e a parlicipaÉo
financeira de cada um dos municipios

e prodúores rurais convenentes dar-se-á na

forma

descrita no termo de convênio anexo, que faz parte integrante de§a Lei.

AÉ

3o. Os custos da referida obra sêráo rateados entre o Municipio de Palestina de

Goiás, o Município de CaiaponieúGO e os Produtorês Rurais da regiâo mencionada, ficando a
cada parte a proporÉo de 33,33o/o (trinta e três vírgula trinta e três por cento). conforme termos
conveniais pacluados entre as partes convenentes.

§ 'l'.

Fica

o

Município de Palestina dê Goiás responsável por administrâÍ a

constÍuÉo da obra realizando lodos os procedimentos administrativos necessários para tal,
inclusive o processo licitatório, além dê participar da Íiscalizaçáo da obra juntamente com o

Município de Caiapônia/Go e os Proddores Rurais da Regiá), os quais tamtÉm devêráo
designar seus fiscais para tal Íim.

Art

40. As despesas deconentes da execuÉo desta Lei seráo suportadas pelas

dota@es específicas, previstas no orçamento anual.
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as despesâs deconentes desta Lei'
créditos oçarnentários necesúÍios paÍa enteder

AÍt

sua
6ô. Êsta Lei entra em vigor na data de

publicaÉo'

PALESTINA DE GOÉS' EStAdO dE
GABINETE OO PREFEITO IIUNICIPAL DE
Goiás, aos 18 dias do mês de agosto de 2o21 '
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