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Lei Nº 1429/1987

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRAIR EMPRÉSTIMO DE
CZ$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzados) e dá outras providências.

Art. 1º- Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar Operação de
Crédito, noa moldes das resoluções a provadas pelo Banco Central do Brasil,
junto ao Banco do Estado do Paraná S. A., empréstimo em conta corrente, no
valor de CZ$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzados), que se destina a execução
do Projeto Gralha Azul, cuja finalidade é a ampliação da Ponte ferroviária
"Machado da Costa", neste Município; podendo ainda o Executivo Municipal
assinar o contrato de financiamento com cláusulas de praxe, adotadas por aquele
estabelecimento de crédito e mais as que forem permitidas ou exigidas pelo
Conselho Monetário Nacional, para operações de que se trata, inclusive juros.

Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autoriza-do também, a dar as
seguintes garantias, para cobertura do empréstimo:

a - Notas Promissórias intransferíveis.

b - Vinculação de partes das cotas de participação do Município 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
dívida e acessórios do financiamento, outorgando ainda para perfeita execução
da caução, procuração com poderes irrevogáveis à entidade financeira para o fim
especial de recebimento das referidas quotas junto ao Banco do Estado do
Paraná S. A., Agência Dr. Muricy, em Curitiba, ou ao órgão público ou privado
que efetuar o respectivo pagamento.

Art. 3º - O capital e juros correspondentes deverão ser amortizados no
prazo de 12 (doze) mesas.

Art. 4º - Para cumprimento das obrigações da execução desta Lei, serão
utilizados os recursos próprios do orçamento vigente.

Art. 5º - No exercício seguinte, o orçamento designará as dotações
necessárias ao atendimento das Obrigações contratuais em montante compatível
à amortização da dívida.
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Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

União da Vitória, 10 de fevereiro de 1987.  


