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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

a segu i nte Le i : 

C,E'P 33.000 - ESTADO OE MINAS GERAIS 

LEI N!! 852/79 

"Autoriza o Poder Executivo a providenciar 

a participação do Municlpio na constitui

ção da Companhia de Transportes Urbanos / 

da Região Metropolitana de Belo Horizonté 

-METROBEL, e dá outras providências". 

A Câmara Municipal de Santa Luzia decreta e eu sanciono 

Art. I!! - Fica o Poeer Executivo autorizado a providen 

c1ar a participação do Municfpio na constituição da Companhia de Trans

portes Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte - METROBEL, e~ 

presa pt:Íbl ica sob a forma de sociE;_dade anônima, cuja constituição foi 

autorizada pela Lei Estadual (~7-.~lS, de 28 de junho de 1978. 
'~----- -----·" -

Art. 22 - O Municipio de Santa Luzia participará do Ca

pital social da empresa na proporção a ser estabelecida no Estatuto; 

§ 12 - Poderão participar do ainda do Capital social da 

empresa, na proporção a ser estabelecida no Estatuto, as entidades da 

Administração Descentrai izada do Municfpio; 

§ 22 - Ficam o Municfpio e as entidades da Administração 

descentralizada àutorizad~a participar de aumentos do Capital social da 

empresa na forma estabelecida no Estatuto. 

Artigo 3!! - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir / 

cr~dito especiai no valor de Cr$ 95.000,00 (noventa e cinco míl cruzei

ros) a Secretaria Mun•cipal da Fazenda, para ocorrer ~s despesas com a 

integralização inicial do capital social da empresa, subscrito pelo mu

n1cÍpio, podendo, para tanto, cancelar, total ou parcial, dotações do 

orçamento vigente. 

Parágrafo ~nico - A parte do capital social do MunicÍpio 

inicial ou decorrente de aumento poderá tamb~m ser formada parcial ou / 

globalmente, com qualquer esp~cie de bens suscetíveis de avaliação em di 

nheiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CEP 33.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Artigo 42 - Por solicitação fundamentada do Presidente, 

o servidor Municipal poderá ser colocado~ disposição da METROBEL, sem 

Ônus para o Mun1cfpio, contando-se o seu tempo de serviço, enquanto du

rar a disposição, para todos os efeitos legais. 

Artigo 52 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publ ícação, revogadas as disposíç~es em contrário. 

Mando, portanto, a quem o conhecimento da presente Lei 

pertencer, que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente como nela se 

cont~m. 

1979. 

Prefeitura Mun1c1pal de Santa Luzia, 19 de setembro de 
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