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Lei Nº 1325/1984

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR
OPERAÇÃO DE CREDITO.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar
operação de crédito com a CREFISUL S.A., Crédito, financiamento e
Investimentos, até o montante de Cr$ 200.000,00, (Duzentos Milhões de
cruzeiros), amortizável em até 24 (vinte e quatro),meses com ou sem carência
acrescido de encargos e ônus financeiros de conformidade com as taxas
vigentes.

Art. 2° - A operação de crédito de que trata artigo precedente , será
aplicado na aquisição de 01 (uma) RETROESCAVADEIRA NOVA , e 01 (um)
TRATOR DE ESTEIRA novo, todos de Fabricação nacional ficando o Poder
Executivo autorizado ar fiduciariamente os bens objeto de financiamento, em
nome da REFISUL S.A. - Crédito, financiamento e Investimentos.

Art. 3° - Fica ainda o Executivo Municipal autorizado a caucionar em
garantia da operação de Crédito, o valor equivalente das parcelas que
mensalmente lhe couberem na Participação sobre o Imposto de Circulação de
Mercadorias, com a quente retenção por parte da Instituição financeira, os
valores necessários á liquidação e resgate do crédito mencionado na presente
lei, referente ao principal e acessórios.

Art. 4° - Fica igualmente autorizado o Poder Executivo Municipal a se
fazer representado por seu titular  em todos os atos concernentes ao ajuste e
estipulação da Operação de Crédito ora autorizada, inclusive outorgando
mandato à CREFIUL S.A. , para receber junto à Entidade Financeira de direito,
as quotas mensais necessárias à amortização do principal e acessórios a
operação ora autorizada.

Art. 5° - Para cumprimento das obrigações decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional de até Cr$
200.000,000, (duzentos milhões de cruzeiros), na forma discriminada:

ÓRGÃO            06.00 - Secretaria de Viação, Urbanismo e Serviço
                   Públicos
UNIDADE       - 06.33 - Divisão de Obras
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DOTAÇÃO     - 4.120 - Equipamentos e Material Permanente.

§ 1° - Para suporte do crédito de que trata este artigo, fica o Executivo
Municipal autorizado a usar como recurso, o produto da operação de credito, de
conformidade com o que estabelece o Inciso IV do § 1°, do art. 43, da Lei Federal
n° 4.320/64, de 17 de março de 1964.

§ 2° - Os orçamentos plurianuais e anuais p os exercícios subseqüentes,
consignarão, obrigatoriamente ,as dotações necessárias ao atendimento das
obrigações contratuais, em montante compatível com a amortização da divida.

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

União da Vitória, 05 de dezembro de 1984.  


