
LEI MUNICIPAL Nº 4.394
Autoriza destinaçΓo de 15% do I.P.V.A.mensal à Seguran-
ça Publica do Município; abre Credito Especial; e da
outras providencias.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, 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 - É o Município autorizado a destinar (quinze por 
cento)  do  recolhimento  mensal  do  I.P.V.A.  -  Imposto  Sobre 
Propriedade  de  Veículos  Automotores,  aos  órgΓos  de  Segurança 
Publica  do  Município,  para  pagamento  no  exercício  de  1993, 
obedecendo ao seguinte critério:

I - Fica destinado à Brigada Militar sediada no Município 
de Carazinho 10%(dez por cento) do recolhimento mensal do IPVA.

II - Fica destinado à Policia Civil de Carazinho 5%(cinco 
por cento) do recolhimento mensal do IPVA.

Art. 2º - O repasse da verba autorizada, creditada mensal-
mente,  será  feito  através  da  aquisiçΓo  de  bens  materiais, 
equipamentos,  material  permanente,  combustível  e  peças  de 
reposiçΓo, que atendam às necessidades de cada órgΓo.

§ único - Os beneficiados, dentro de sua real necessidade, 
deverΓo requerer, por escrito, ao Secretario Municipal da Fazen-
da,  que  através  de  requisiçΓo  fará  uma  tomada  de  preços  na 
praça, tendo como resultado o melhor preço, prazo e qualidade, 
devendo aguardar os tramites necessários para aquisiçΓo.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um cre-
dito especial no valor de cr$ 200.000.000,00 (duzentos milh•es 
de cruzeiros) para fazer face à despesa autorizada pelo artigo 
1º desta Lei.

Art.  4º  -  Servira  de  recurso  para  cobertura  do  Credito 
Especial aberto pelo artigo 3º desta Lei, a reduçΓo de igual 
valor da
seguinte rubrica da despesa:

06 - SECR.MUN.DE OBRAS, SERV.URB. E VIAÇ├O
0605 - Reequipamento de Praças
412000.152 - Equip.Mat.Permanente
Art. 5º - Revogadas as disposiç•es em contrario, esta Lei 

entrara em vigor na data de sua publicaçΓo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 1993.

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)SETEMBRINO GONÇALVES FRANCO
Sec.Mun.AdministraçΓo
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