
LEI MUNICIPAL Nº 3329
Autoriza o Poder Executivo a efetuar operaçpžo de
crédito com Instituiçp8o Financeira Nacional e da
outras providências.

SEBASTI+mO OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a efetuar operaçpØo de
credito com Instituiçpro Financeira Nacional, até o valor de Cr$
79.000.000,00 (setenta e nove milhões de cruzeiros), utilizando
parte de recursos do FINAME - Agência Especial de Financiamento
Industrial, com carência de 06 (seis) meses e amortizaçpAo em até
42 (quarenta e dois) meses, mediante o pagamento de juros de 10%
(dez por cento) ao ano, incidindo sobre o saldo devedor,
corrigido de acordo com o índice de variaçp�o das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNS.

Paragrafo único - É também autorizado o parcelamento direto
com o vendedor de parte do valor npào financiado pelo agente fi-
nanceiro.

Art. 2º - A operaçp�o de credito autorizada pela presente
Lei destina-se à aquisiçpō de 1 (um) carregador, 1 (um) rolo
compactador e 1 (uma) retro-escavadeira.

Art. 3º - Em garantia do financiamento e do parcelamento, o
Município cedera as parcelas das quotas do Imposto sobre
Circulaçp�o de Mercadorias - ICM ou as quotas do Fundo de
Participaçpdo dos Municípios - FPM, as quais ficarpdo vinculadas a
operaçp™o de credito e de parcelamento em montantes anuais
necessários à amortizaçpÍo das prestações do principal e
acessórios da divida.

Art. 4º - Anualmente, a partir da proposta orçamentária de
1984, o Orçamento Anual consignara verbas próprias para a
amortizaçp£o do principal e acessórios da divida.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp�o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 26 DE JULHO DE 1983.

a)SEBASTI+uO OLEGÁRIO HAEFFNER
Prefeito Municipal

a)LUIZ ANTONIO DA LUZ
Secretário
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