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Lei Nº 1176/1981

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRAIR EMPRÉSTIMO, PARA
A AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE
OBRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL autorizado à contratar
Operação de Crédito, nos moldes das Resoluções aprovadas pelo Banca Central
do Brasil, junto a BANES ADO S/A, credito, Financiamento e Investimentos, até o
valor de Cr$  5.500.000,00(cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros) que se
destina ao valor de aquisição de 1(um)  trator Escavo Carregador marca COSE,
MOD W20 de fabricação Nacional é 2(dois) caminhões basculante de 5m³ de
Fabricação Nacional: para uso do Departamento da Obras, podendo o Prefeito
Municipal assinar em nome do Município, a Contrato de Financiamento ,
aceitando as cláusulas e condições de praxe, estipuladas pela instituição
mutuante, observadas as prescrições legais, assinando ainda os carnais
documentos necessários para esse fim, inclusive Notas Promissórias
representativas do principal e acessórios do financiamento, com juros e correção
monetária pré-fixadas.

§ Único - Os equipamentos mencionados no presente artigo, deveria ser
adquiridos mediante licitação, nos termos dos artigos 125 a 144 do Decreto-Lei
Federal n° 200, de 25.02.67 e artigos 110 a 125 da Lei Complementar nº 2, do
Estado do Paraná, de 18.06.73.

Art. 2º - Em garantia do pagamento das obrigações contratuais, fica o
Prefeito Municipal autorizado a alienar fiduciariamente os equipamentos
mencionados no art. 1º, na forma do art.66, da Lei Federal nº 4.728 de
14.07.1965, com a redação do Decreto-Lei n° 011, de 30.11.69 e a vincular em
caução, parte das quotas de Participação dos Municípios no Imposto de
Circulação de Mercadorias - ICM, a que tiver direito o Município de União da
Vitória, até o montante das parcelas correspondentes a amortização da divida e
acessórios do financia-mento, outorgando ainda para a, perfeita execução da
caução, procuração com poderes irrevogáveis e irretratáveis a entidade
financeira para o fim especial de recebimento das referidas quotas junto ao
BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S/A', Agência Dr. Murici, em Curitiba-Paraná
ou ao órgão público ou  privado que efetuar o respectivo pagamento.
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Art. 3°- Para cumprimento das obrigações decorrentes da execução desta
Lei, serão utilizados os recursos próprios do orçamento vigente, ficando no
entretanto o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR de até 3 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos
mil cruzeiros), na seguinte dotação:

 05.00  - Depto de Viação e Urbanismo
 05.02  - Divisão Rodoviária Municipal

105857501.04 - Equipamento e Mat. Permanente
4.0.0.0             - despesa de Capital
4.1.0.0             - Investimento
4.1.2.0             - Equipamento e Material Permanente

 01 - máquinas, aparelhos e motores e equipamentos
 04 - automóveis, caminhões e outros veículos.
  
§ 1° - Servirá de recurso, de acordo com o disposto no art. 43. § 1°, itens

III e IV, da Lei Federal n° 4.320, de 17.03.64, para atender a abertura do Crédito
mencionado no presente artigo, o produto da Operação de Crédito mencionado
no presente artigo, o produto da Operação de Crédito autorizada nesta Lei e/ou a
anulação parcial ou total de dotações do orçamento vigente.

§2° - Cs orçamentos plurianuais e os orçamentos anuais, para o exercício
subsequentes, consignarão obrigatoriamente as dotações necessárias ao
atendimento das obrigações contratuais, em montante compatível com á
amortização da dividida:

Art. 4º -   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

União da Vitória, 05 de fevereiro de 1981.  


