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Lei Nº 1276/1983

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

Art. 1º - Fica o Governo do Município de União da Vitória, autorizado a
contratar operação de crédito, até a importância de Cr$ 12.000.000.00(doze
milhões de cruzeiros) mediante o pagamento dos encargos financeiros e outras
despesas necessárias, segundo as normas admitidas pelo Banco Central do
Brasil.

Art. 2°- A operação de Crédito de que trata o artigo precedente,
destinar-se-á ao pagamento de 1(um) veiculo utilitário de fabricação nacional.

Art. 3°- Para a contratação da Operação  de Crédito de que trata a
presente Lei, o Prefeito Municipal fica autorizado a assinar o respectivo contrato,
aceitando cláusulas e condições estipuladas pela instituição financeira,
observadas as  prescrições legais pertinentes, inclusive assinando as notas
promissórias relativas ao principal e acessórios do financiamento, bem como os
demais documentos necessários para tal fim, na forma da legislação em vigor.

Art. 4º- Em garantia da Operação de Crédito a ser contratada, fica o
Governo do Município autorizado a alienar fiduciariamente o veiculo objeto do
financiamento a instituição financeira, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo Único - Em garantia adicional, fica o Governo do Município,
autorizado a vincular em caução, parcela das cotas de participação do Município
no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICM até o montante necessário
ao resgate das parceIas mensais de financiamento, inclusive seus acessórios,
podendo igualmente, outorgar, para a perfeita execução da caução, procuração
com amplos poderes irretratáveis e irrevogáveis a Instituição Financeira para o
fim especifico de recebimento das referidas cotas, junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A., em qualquer órgão público ou privado que foi incumbido do
repasse.

Art. 5º - Para o cumprimento das obrigações decorrentes desta Lei, fica o
Governo do Município, autorizado a proceder o Empenho Global dos
compromissos decorrentes da operação.
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Art. 6° - Nos exercícios seguintes, o orçamento geral do Município,
consignará dotação necessária ao atendimento das obrigações contratuais, em
montante compatível com o valor da amortização da divida.

Art. 7° - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em
vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 31 de outubro de 1983.  


