
LEI MUNICIPAL Nº 1043
Cria o Serviço Municipal de Revenda de Máquinas e abre
um crédito especial de Cr$ 10.000,00.

ERNESTO JOSÉ ANNONI, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER, que o Poder legislativo aprovou e eu sanciono a

Lei seguinte:
Art. 1º - É criado no município de Carazinho um "Serviço

Municipal de revenda de Máquinas", destinado a revenda, a preço
de custo, de tratores e máquinas agrícolas aos agricultores e
criadores do Município.

Art. 2º - Fica o Prefeito autorizado a solicitar, ao Banco
do Brasil ou ao Ministério da Agricultura, as necessárias licen-
ças para importaçpAo da maquinaria destinada a revenda aos agri-
cultores locais, pleitear a isençpÛo de impostos e tudo o mais
que vier a baratear o custo das mesmas.

Art. 3º - Concedidas as licenças, poderá o "S.M. de R.M."
receber, antecipadamente, dos agricultores ou criadores, as im-
portâncias destinadas a atender ao pagamento dos ágios de
importaçpào ou valor em cruzeiros das licenças concedidas, de
acordo com o material requerido pelos mesmos, mediante rateio de
modo a evitar que um mesmo agricultor venha a receber maior
número de máquinas em prejuízo de terceiros.

§ eINICO - Os pedidos serpIo atendidos na ordem da sua
entrada e registro no livro próprio do "SMRM", entregando-se ao
interessado a respectiva ficha, mencionando o número, livro,
página data e máquina pretendida.

Art. 4º - O "SMRM" funcionará com pessoal requisitado de
outros serviços da prefeitura, ficando o Prefeito autorizado a
despender até Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), para as
despesas com a instalaçp�o do Serviço e aquisiçp�o de material.

Art. 5º - Servirá de recurso para atender a despesa decor-
rente do crédito especial aberto no artigo anterior, o saldo
disponível do exercício de 1953, até o seu limite.

Art. 6º - a Lei de orçamento para 1955 e futuras deverp×o
consignar dotaçp�o própria para atender essa despesa prevista no
art. 4º desta.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a contar desta data,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, EM 26 DE JUNHO DE
1954.

a) ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal

a) JO+³O SICA
Secretário
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