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Lei Nº 931/1974

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO
MUNICIPAL A CONTRAIR EMPRÉSTIMO PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Redação nova nos
Artigos 1º, 3º e 4º dada pela Lei nº 966de 22.4.1975)

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a contrair
empréstimo na importância de Cr$ 185.670,00 (cento e oitenta e cinco mil,
seiscentos e setenta cruzeiros),dentro do esquema operacional dos recursos do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituído
pela Lei complementar nº 8 de 03/12/1970, regulamentada pelo Decreto nº
71.618 de 26 de dezembro de 1 973, do Banco Central do Brasil e de que é
administrador o Banco do Brasil S.A.

Art. 1º - O Prefeito Municipal fica autorizado a contrair empréstimo até o
valor de Cr$ 185.670,00(cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta
cruzeiros), dentro do esquema operacional de aplicação dos recursos do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituído
pela Lei Complementar nº 08, de 03/12/70 regulamentada pelo Decreto nº
71.618, de 26/12/72 e Resolução nº 254, de 15/03/73 do Banco Central do Brasil
e de que é administrador o Banco do Brasil S.A.

(Redação nova dada pela Lei nº 966 de 22.4.1975)

Art. 2º - O empréstimo se destinará exclusivamente ao financiamento
parcial para aquisição do seguinte equipa mento:

a) - Uma Pá carregadeira de Pneus, de fabricação Nacional, marca Yale,
modelo 134-A, Rígida, equipada com caçamba 1 3/4 jc, Motor Mercedes Benz,
modelo Om-352 com potência de 95 HP e peso operacional de 7.800 Kg.

b) - Um caminhão Ford F-600,chassis 174,de fabricação Nacional, Motor
Diesel de 142 HP, 6 cilindros, com capacidade para 5.800 Kg, transmissão de 5
velocidades, sincronizadas e uma à ré.

§ I - O equipamento mencionado no presente artigo, será adquirido
através de licitação na forma da legislação especifica.
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§ II - O Chefe do Executivo Municipal, poderá assinar com o Banco do
Brasil S.A., o contrato que for necessário à Obtenção do empréstimo, com as
cláusulas de praxe, adotadas por aquele estabelecimento bancário, e mais as
que forem permitidas ou exigidas pelo Conselho Monetário Nacional, para no
operações de  que se trata, inclusive correção monetária e juros.

Art. 3º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado, também , a
vincular como garantia para a cobertura do em-préstimo, parte das Quotas do
Fundo de Participação dos Municípios, instituído pelo Art. 25 da Constituição
Federal, destinado a Despesa de Capital, em montante suficiente para cobrir o
débito resultante das obrigações assumidas.  

Art. 3º - Fica o Prefeito Municipal autorizado também, a vincular em
garantia do empréstimo, parte das Quotas do Município no Fundo de Participação
dos Municípios, destinadas a despesas de Capital, em montante suficiente para
cobrir o débito resultante das obrigações assumidas.

(Redação nova dada pela Lei nº 966 de 22.4.1975)

Art. 4º- Para cumprimento das obrigações decorrentes desta Lei, inclusive
na parte dos recursos próprios que o Município terá que ocorrer, como condição
para obtenção do empréstimo, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a
abrir um crédito especial de até 6 185.670,00 (cento e oitenta e cinco mil,
seiscentos e setenta cruzeiros), na seguinte dotação orçamentária:

    0.60 - Departamento de Viação e Urbanismo
   0.602 - Divisão de Urbanismo
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
              2.301 - Máquinas, Motores e Aparelhos.

Parágrafo único - Para a abertura do presente crédito, serão
considerados recursos o produto da Operação de Crédito autorizado na presente
Lei de acordo com o que dispõe o artigo 43 § I, item IV da Lei nº 4.320/64, bem
como, os seus demais itens.

Art. 4º - Para cumprimento das obrigações decorrentes desta Lei,
inclusive na parte dos recursos próprios a que o Município terá que ocorrer, como
condição para obtenção do empréstimo, o Poder Executivo abrirá, no corrente
exercício, crédito especial no valor de Cr$ 185.670,00 (cento e oitenta e cinco mil,
seiscentos e setenta cruzeiros), na seguinte dotação orçamentária:

0.60      - Departamento de Viação e Urbanismo
0.602    - Divisão de Urbanismo
4.1.3.0  - Equipamentos e Instalações
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2.301    - Máquinas, Motores e aparelhos.

Parágrafo único - Para abertura do presente crédito serão considerados
recursos o produto da operação de Crédito autorizado na presente Lei de acordo
com o que dispõe o artigo 43, § 1º item IV da Lei nº 4.320/64, bem como, os seus
demais itens.

(Redação nova dada pela Lei nº 966 de 22.4.1975)

Art. 5º - Nos exercícios seguintes, o orçamento consignará as verbas
necessárias ao atendimento das obrigações respectivas, para a hipótese de as
quotas do Fundo de Participação dos Municípios, por qualquer motivo, se
revelarem insuficientes para o pagamento das obrigações contratuais.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em
vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 17 de junho de 1974.  


