
LEI MUNICIPAL Nº 2173
Autoriza o Executivo Municipal a adquirir por 
compra um trator com implementos.

ARMINDO XAVIER DA CRUZ, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, por 

compra  da  firma  BUCHHOLZ  &  CIA.  LTDA.,  desta  cidade, 
estabelecida  à  Av.  Flores  da  Cunha,  nº  2705-25,  um  trator  e 
respectivos implementos, com 67 HP de força Diesel, com tomada 
de força, para o Parque da Cidade.

Art. 2º - É a municipalidade autorizada, ainda, a partici-
par, como interveniente, na operaçπo de financiamento ao vende-
dor, aceitando cláusulas, assumindo os ônus dos encargos finan-
ceiros da operaçπo, emitindo Notas Promissórias, nos valores dos 
referidos  encargos,  a  favor  do  Agente  Financeiro  do  FINAME, 
aceitando títulos emitidos pelo vendedor, no valor principal da 
operaçπo.

Art.  3º  -  Em  garantia  do  financiamento,  a  Prefeitura 
Municipal de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, dará a o 
Agente  Financeiro  do  "Finame",  em  alienaçπo  fiduciária,  nos 
termos do art. 66 e seguintes da Lei 4.728, de 14 de julho de 
1965, a máquina descrita no art. 1º, e sob a forma de penhor, 
parcelas  da  quota  parte  do  Imposto  εnico  sem  Combustíveis  e 
Lubrificantes  (Fundo  Rodoviário  Nacional),  assim  como 
constituirá Financeiro do FINAME como procurador do Município, 
para o fim especial de receber do órgπo arrecadador competente 
as  parcelas  do  Fundo  Rodoviário  Nacional,  até  o  limite  das 
obrigações contraídas no contrato de financiamento com o Agente 
Financeiro do FINAME.

Art. 4º - O Poder Executivo deverá fazer constar dos orça-
mentos  municipais  dos  anos  de  1969,  1970  e  1971,  verbas 
específicas para resgate dos compromissos assumidos no contrato 
de financiamento firmado com o Agente Financeiro do FINAME e o 
vendedor do equipamento adquirido pela Prefeitura.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 13 DE AGOSTO DE 
1968.

a)ARMINDO XAVIER DA CRUZ
Prefeito Municipal
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