
LEI MUNICIPAL Nº 0947
Autoriza a realizaçp8o de um empréstimo até o

montante
de CR$ 6.000.000,00.

ERNESTO JOSÉ ANNONI, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no art. 50, inciso

XI da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a Lei seguinte:

Art. 1º - É o Município autorizado a contrair com a Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do Sul, um empréstimo até CR$
6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros).

Art. 2º - O empréstimo, que vencerá juros anuais de dez por
cento, pagos semestralmente, será resgatado no prazo de dez
anos, mediante a semestralidade efetiva de CR$ 481.455,30
(quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinqüenta e
cinco cruzeiros e trinta centavos), de acordo com a Tabela Price.

Art. 3º - Para atendimento do mutuo o Município, mediante
procuraçpào em causa própria e com poderes irrevogáveis, fará
cesspzo à Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, até o
quantum necessário, das cotas previstas no parágrafo 4º do
artigo 15 e no artigo 20 da Constituiçpō Federal (Imposto sobre
a renda e contribuiçpIo do Estado).

Art. 4º - O Município consignará, obrigatoriamente, no
orçamento, a partir de 1953, a verba necessária ao serviço de
resgate do empréstimo, amortizaçp�o e juros.

Art. 5º - O produto do empréstimo de que trata esta Lei
terá a seguinte aplicaçp™o: Construçp™o e instalaçp™o de uma usina
hidroelétrica no rio Colorado, neste Município, inclusive
maquinário e equipamento elétrico.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
çpno, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 17 DE JUNHO DE 1952.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal

a)JO+@O SICA
Secretário
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