
LEI MUNICIPAL Nº 0782
Autoriza a realizaçπo de um empréstimo de 
CR$ 2.000.000,00.

ALBINO HILLEBRAND, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
Faço saber, em cumprimento do artigo 4º, inciso I do

Capítulo I, da Lei Orgânica do Município, que a Cãmara Municipal
aprovou e eu sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º - é o Município autorizado a contrair um empréstimo
interno de CR$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).

Art. 2º - O empréstimo que será resgatado dentro de 6 anos,
vencerá juros anuais de 9% nos três primeiros anos, 9,5% no
quarto ano e 10% no quinto ano e sexto ano.

Art. 3º - Para efetivaçπo do empréstimo, fica o Prefeito
autorizado a assinar notas promissórias até o valor de CR$
2.000.000,00 que trata o artigo 1º, podendo as normas serem
substituídas por apólices ao portador, no valor nominal de CR$
1.000,00 cada uma, com juro anual pago semestralmente, por meio
de cupons e resgate de CR$ 333.333,33 anuais, mediante sorteios
semestrais.

Art. 4º - As notas promissórias vencerπo os mesmos juros e
gozarπo das mesmas vantagens das apólices que trata o artigo 3º,
as quais destinam-se, exclusivamente, a servir de garantia do
empréstimo, em substituiçπo àquelas.

Art. 5º - As notas promissórias e o número de apólices que
2 corresponde ao valor das amortizações que foram pagas
semestralmente ou substituídas, serπo inutilizadas pela
Tesouraria com o carimbo " PAGO" , tornando-se assim sem valor
algum.

Art. 6º - O Município consignará, obrigatoriamente, no
orçamento a partir de 1949, a verba necessária ao serviço de
resgate do empréstimo, amortizaçπo e juros.

Art. 7º - Do produto do empréstimo, a quantia de CR$
1.500.000,00, será aplicado nas despesas de mπo de obra, aquisi-
çπo de materiais para a reforma, ampliaçπo da linha de baixa
tensπo e transformadores para a cidade e instalaçπo e rede para
a Usina, no lugar denominado " Fazenda Sarandi", de propriedade
do cidadπo Ernesto José Annoni.

Art. 8º - O restante CR$ 500.000,00 do produto do
empréstimo de que trata o artigo 1º desta Lei Municipal, será
aplicado na aquisiçπo de máquinas Agrárias, uma fábrica de
bisuefureto de carbono e instalaçπo do Departamento de
Assistência Agrícola Municipal.

Art. 9º - Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de
sua publicaçπo, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHo, 6 de junho de 1948.

a)ALBINO HILLEBRAND
Prefeito Municipal

a)SELY ROCHA
Secretaria 
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