
= LEI g. 102.=

_Autoriza aquisiçã9 de máquinas para cons-
truçao de estradas e da outras providências. .

câmara Municipal de são João Nepomuceno decreta e eu sancio-- =_~te le1:-
. Art. lQ - Fica,a Prefeitura Municipal autorizada a adquirir,

~,~=--e c9ncurrência publica ou administrativa, yma moto-niveladora
2S maquinas necessárias aos gerviços rodoviarios municipais,po-
_ara êsse fim, dispender ate ~$1.000.000,00 (h~ milhão de cru-

aquisição de
com a Caixa
900.000,00

Art. 2Q - A Prefeitura Municipal, para efetuar a
a a o artigo anterior, fica autorizada a contrair,

z.::=:::::,: ca do Estado de Minas Gerais, um empréstimo até (l$
---~~·~~tos mil cruzeiros).

§ lQ - O emp:r;éstimovencerá juros até 10% e deverá ser res-
com o ..prazo ate 6 anos, mediante pagamento de prestações se-------45, que incluirão o capital e juros, na fórma regulada pela

=':'a Priceu• .
,

§ 2Q - O resgate do emprestimo, desde que os juros correspon-
sejam ..descontados, podera ser antecipado.

Art. 3Q - A Prefeitura dará, em garantia do empréstimo, en-
__----- •. V' durar o contrato respectivo, metade das quotas que lhe coube-

imposto sôbre a renda, bem como 50% do Fundo Rodoviário e as
~==~-~as adquiridas em virtude desta lei.

Art. 42 - O Prefeito Municipal inserirá no contrato de em-,
~ES~l~O clausulas relativas ao inadiplemento, cobrança judicial e
__~-~-~que não poderá exceder de 10% do valor da operação.

o

5Q,- Para atender à despesa autorizada no artigo lQ,credito especial de (l$ 1.000.000,00 (hum milhao de cru-

, Art\ 6g - Os or~amentos subsequentes çonsignarão dotações
- arias as amortizaçoes semestrais d9 emprestimo, ficando as mes-
~culadas à liquidação da divida ate o fim.

Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário, entrando
_:e~em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o cumprimen-
~ execução desta lei pertencerem, que a cumpram e façam cumprir

--- .:teiramente como nela se contém.
Dado e passado nesta cidade de são João Nepomuceno aos sete

-o mês de junho de mil novecentos e cincoenta e dois.

- Secretário -


