
LEI MUNICIPAL Nº 4.487
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxilio 

financei ro, sob convenio, a Câmara Júnior de Carazinho, 
median te abertura de Credito Especial, no valor de CR$ 

56.000,00.
IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-

NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
FAÇO  SABER  que  o  legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  a 

seguinte Lei:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder 

auxilio financeiro a Câmara Júnior de Carazinho, no valor de CR$ 
56.000,00 (cinqüenta e seis mil cruzeiros reais), destinado a 
aquisiçπo de 35m3 de brita nº 1,5 para melhorias na entrada de 
sua sede social, visando a realizaçπo da 39ª Convençπo Nacional 
das  Câmaras  Júnior  do  Brasil,  evento  que  será  sediado  neste 
Município.

Art. 2º - Para atendimento da despesa criada com o artigo 
anterior,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir,  no 
Orçamento  vigente  Credito  Especial  no  valor  de  CR$  56.000,00 
(cinqüenta e seis mil cruzeiros reais) no seguinte titulo:

0201.03070201.xxx - Aux.Câmara Júnior
400000 - DESPESAS DE CAPITAL
430000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
433000 - Transf.c Instituições Privadas
433100 - Auxilio para Despesas de Capital
Art.  3º  -  Servira  de  recurso  para  cobertura  do  Credito 

autorizado no artigo anterior, a reduçπo de:
07 - SMSMAPS
0702 - Man.Pessoal Especial - Unidade Móvel
Atividade nº 2.084
311000.264 - Pessoal Civil
Art. 4º - Para fins de liberaçπo dos recursos financeiros 

supra, obriga-se a convenente a firmar convenio com o Município, 
no qual, entre outras estipulações, fica condicionado que os pa-
gamentos só se efetuarπo após a aprovaçπo, pelo Poder Executivo, 
dos  Planos  de  Aplicaçπo  do  auxilio,  e,  se  for  o  caso, 
comprovaçπo de que houve prestaçπo de contas de auxilio anterior.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 26 DE OUTUBRO DE 
1993.

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)SETEMBRINO GONÇALVES FRANCO
Sec.Mun.Administraçπo

1


