
LEI MUNICIPAL Nº 4.089
Da nova redaçπo aos artigos 1º e 5º da Lei Municipal 

nº 
4.071,de 25 de outubro de 1990 e da outras providencias

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

a seguinte Lei:
Art. 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 4.071, de 25 de 

Outubro de 1990, que autoriza o Poder Executivo a contratar ope-
rações de credito com o Banco de Desenvolvimento do Estado do 
Rio  Grande  do  Sul  -  BADESUL  através  do  Fundo  Integrado  de 
Melhoria Social - FUNDOPIMES, passa a vigorar com a seguinte 
redaçπo dada por esta Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com 
o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - 
BADESUL, como τrgπo gestor do FUNDOPIMES, operações de credito 
ate o limite de CR$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de 
cruzeiros) data base setembro de 1990, reajustáveis pelo índice 
de Preço ao Consumidor - IPC, calculado pelo IBGE, dentro da 
seguinte  modalidade:  valor  reembolsável:  Cr$  66.562.500,00 
(sessenta e seis milhões e quinhentos e sessenta e dois mil e 
quinhentos cruzeiros) data base setembro de 1990, reajustáveis 
pelo índice de Preço ao Consumidor - IPC, calculado pelo IBGE, 
e,  valor  nπo  reembolsável:  Cr$  8.437.500,00  (oito  milhões 
quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros) data 
base  setembro  de  1990,  reajustáveis  pelo  índice  de  Preço  ao 
Consumidor  -  IPC,  calculado  pelo  IBGE,  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 - O Artigo 5º da mesma Lei nº 4.071, de 25 de outu-
bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redaçπo dada por 
esta Lei:

Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir 
créditos adicionais, ate o limite de CR$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros) data base setembro de 1990, reajustáveis 
pelo índice de Preço ao Consumidor - IPC, calculado pelo IBGE, 
para  aplicaçπo  da  contrapartida  do  Município  no  Programa 
Integrado  de  Desenvolvimento  Social  (PIMES)  nos  termos  do 
Convenio identificado no artigo 1º desta Lei.

Art.  3º  -  Ficam  revigorados  os  demais  artigos  da  Lei 
Municipal nº 4.071, de 25 de outubro de 1990, nπo alterados pela 
presente Lei.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 04 DE DEZEMBRO DE 
1990.                  

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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