
LEI MUNICIPAL Nº 1612
Autoriza o Executivo Municipal a contrair um

empréstimo
até o momento de Cr$ 50.000.000,00.

ERNESTO JOSÉ ANNONI PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1º - É o município autorizado a contrair, com a Caixa

Econômica Federal do rio Grande do Sul, um empréstimo até a
quantia e Cr$ 50.000.000,00( cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 2º - O empréstimo vencerá juros anuais de 12%, e será
resgatado no prazo máximo de cinco anos, mediante o pagamento de
prestaçpAo mensais, calculadas pela tabela Pirce.

Art. 3º - Para garantia do mútuo. o Município, mediante
procuraçpuo em causa própria e com poderes irrevogáveis, fará
cessp�o à caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, até o
quantun necessário das cotas do Fundo Rodoviário Nacional, de
Retorno do Estado do imposto sobre a ronda, prevista no § 2º do
artigo 15 e n artigo 20 da constituiçpào Federal e nos § § 4º e
5º da emenda Constitucional nº 05, receptivamente.

Art. 4º - O Município consignará no orçamento, a partir de
1964, a verba para atender ao necessário serviço de juros e
amortizações do empréstimo autorizado pelo artigo 1º.

Art. 5º - O produto do empréstimo do que trata esta Lei
terá a seguinte aplicaçp}o;

a) - Aplicaçp�o e extensp�o de Enargia Elétrica.
Art. 6º - Fica extinta a Lei Municipal nº 233/63, de 22 de

agosto de 1963, e revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-

çp�o, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, EM 12 EM OUTU-

BRO DE 1963.
a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal
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