
LEI MUNICIPAL Nº 4.071
Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de 
credito com o Banco de Desenvolvimento do Estado do 

Rio 
Grande do Sul - BADESUL, através do Fundo Integrado de 
Melhoria Social - FUNDOPIMES.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO DO MUNICµPIO DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

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

o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - 
BADESUL, operações de credito ate o limite de Cr$ 75.055.875,00 
(Setenta e cinco milhões, cinqüenta e cinco mil e oitocentos e 
setenta e cinco cruzeiros), a serem aplicados na execuçπo do 
Programa Integrado de Melhoria Social, de conformidade com os 
Projetos  apresentados  pelo  Município  de  Carazinho  e  com  o 
Convenio  firmado  entre  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  o 
Município de Carazinho.

Art. 2º - Os prazos de amortizaçπo e carência, os encargos 
financeiros e outras condições de vencimento e liquidaçπo da di-
vida  a  ser  contratada,  obedecerπo  as  normas  pertinentes 
estabelecidas  pelas  autoridades  monetárias  federais,  e 
notadamente no que dispõem as Resoluções nº 94/89, de 15.12.89, 
do Senado Federal, e nºs 345/75 e 397/76 do Conselho Monetário 
Nacional.

Art. 3º - Para a garantia do principal e acessórios do em-
préstimo  contraído  pelo  Município  para  a  execuçπo  das  obras, 
serviços  e  equipamentos  observada  a  finalidade  no  artigo  1º 
desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar parcelas 
de quotas do Fundo de Participaçπo dos Municípios -FPM, e/ou 
Imposto sobre Circulaçπo de Mercadorias e Serviços - ICMS, e do 
produto  da  arrecadaçπo  de  outros  impostos,  na  forma  da 
legislaçπo em vigor e, na hipótese de extinçπo, os fundos ou 
impostos  que  venham  substitui-los,  ficando  o  Poder  Executivo 
ainda autorizado a oferecer cauçπo das quotas partes do Fundo de 
Participaçπo dos Municípios - FPM, e do Imposto sobre Circulaçπo 
de Mercadorias e Serviços - ICMS, vinculada ao pagamento das 
parcelas de amortizaçπo do debito, ate o limite das obrigações, 
compreendendo principal e acessórios.

Art. 4º - O Poder Executivo encaminhara a Câmara Municipal 
dentro  de  30  (trinta)  dias,  contados  da  contrataçπo  das 
operações  de  credito  autorizadas  por  esta  Lei,  copias  dos 
respectivos instrumentos contratuais.

Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir 
créditos  adicionais  até  o  limite  de  Cr$  20.000.000,00  (vinte 
milhões  de  cruzeiros)  para  aplicaçπo  da  contrapartida  do 
Município  no  Programa  Integrado  de  Desenvolvimento  Social 
(PIMES), nos termos do Convenio identificado no artigo 1º desta 
Lei.

Art. 6º - Os créditos a que se refere o artigo anterior te-
rπo  como  contrapartida  financeira  reduções  de  dotações 
orçamentárias e/ou excesso de arrecadaçπo tributarias.

Art. 7º - Dos Orçamentos anuais do Município constarπo as 
dotações orçamentárias necessárias ao atendimento dos encargos 
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decorrentes das operações de credito autorizadas pela presente 
Lei.

Art.  8º  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicaçπo,  revogadas  as  disposições  em  contrario.GABINETE  DO 
PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 25 DE OUTUBRO DE 1990.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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