
.àutoriza execu ão do serviço de reforma da rêde
de ab:stecir e~to dagua da cidade e realização de 0-
peraçao de credito para seu financiamento.

~ Câ~ara I:unicipal de são Joã.o Napomuc eno dec r-e t a e eu sanciono a
-SE.:.::.':"'n::e lei:-

.àrt. lº - Fica a Prefeitura Hunfcí.na.L autorizada a executar. medi-
..• ,..; .•. " ~-~:;econcor-rsnc í.s ~ublica ou administrativa, ou por admã.nf.s tz-açào direta,

s serviços necessariQs ao reforno 10 abastecimento dagu~ da cidade, com
_ -~~uraçao de poço artesiano, de ~cordo co' os estudos ja procedidos, po-
.snco despender, para tal fim, até ::~3,,402.30 ,00 (três milhões,~quatro- .
e_tos e dois mil e tresentos cruzeiros).

" - "Paragrafo unico - As obras serao executadas de acordo com os pla-
.__~, plantas, orçamentos e especificações elaborados por eneenheiro fi-
-.a+o ao C.R.E.A. e serão aprovados pelo Executivo, em decreto.,.

Art. 2º - Fica a Prefeitura igualmente autorizada a despender com
.,estudos, confeção de plantas, p~anos e orçamento, emolumentos ge Car-

- :-io para lavrar a escritura de mutuo e registro de contratos ate a im-
!'tância de =~97.700,00 (noventa e sete mil e setecentos cruzeiros).

_~t. 3º - Para atender às despesas autorizadas nos arts. lº e 2º
:~cam abertos os seguintes créditos especiais~ com vigência até 31 de de
- ibr de 1956 e que serão atendidos com os recursos da operação .e cré-::
-~to autorizada no arte 4º:-

Para execu~ão das obras de reforma da rêde, perfuração· de poço arte-~ .::. _ / , A -siano, construcao de reserv t or ã os , casa de .iaquí.nas e -rede de tubu
- .) rt~ 'i -

-létçétO .19 •• tI~ •• ~"~ •• e ••• It •••••••••• s.,, •••••••••••• e .•-~':'J3.402.300,00
--)- Para as despesas CO";1 os estudos, confeção de plantas,

planos e orçamento, e~olumentos do Tabelião que la-
vrar a escritura de mutuo e registro de contrato no
Cart6rio respectivo ••.•••••. ~ ••••• ~ ••.•. ~ ••••••• ~ • o ••.• 4- ~ .7~ 97. 700,00

Total j 3.500.000,00~
lirt. 4º - Para financiamento das obras e serviços acim9 referidos,

:'::C8 o Govêrno'lVIunicipalautorizado a realizar operaçao de credito com o
:'anco Nacional de Desenvolvimento Econômico, com a Caixa Econômica Fede-
_a do Rí,o de Janeiro ou de ...ünas Gerais, ou CON qualquer Instituto ofi-
cí.aL até a importância de (1 3.500.000,00 (três milhões e quãnherrtos mil-
cruzeiros). .

Art. 5º - Par~ g8rantia das operações decorrentes da realização
·'0 empréstimo, podera o ~xecutivo oferecer 50% da cota do Imposto de Ren-
r1.a,pertencent-e ao Lunicipio, a cota do excesso de arrecada ~ão estadual
~revista na Cons t í, tUi-Ç8_0Federal, art , 20, e, compLemerrt armerrt e , a renda

o servi!o de agua.
Art. 6º - O empréstimo será contraido ao prazo máximo de 20 anos,

a taxe,máxima de 11% e amortização anual ou semestral, de acôrdo com o
.egulamento do estabel~cimento financiador.

~ ,Art . 7º,- Os orçamentos munigipais consignarao anua.lmsrrt e, ate a
l:tquidação da ultima pres~ação do ID13-tuO,as dotações nec essarLas ao ser-
viço d juros e amort í.zaç ao do emprestimo, bem como a amortizaçao ~xtra-
ordiná,ria que se vier estabelecer para o resgate antecipado da divida.

~A.rt.8 º - A Prefeitura poderá antecipar, em qualquer tempo, o p?--
gamento das amor t.Lzaçôe s e juros, ou a.totalidade da divida., deduzidos
os juros avençados.



Art. 9º,- No caso de,inadimplemento da obrigação por parte_da Pre-
':E:.:.tura,ficara vencida a dLví.da , Lndependerrt eruen te de ~nterpe1açao judi-
~~a1, sujeitIDldo-se a devedora as despesas judiciais e a multa de 10% so-
·~e o valor da divida existente~

, , ,Paragrafo unico - No caso de cobrança judicial da divida, ao ins-
-~~1to credor ficarão sub-rogados os direitos da Prefeitura à concessão
_-~~ exploração dos serviços de ac8rdo com a legislação vigente... , /Art. 10 - Para consecuçao do emprestimo sera observado o disposto

~Ecreto federal nº 35.06~, de l~ de fevere~ro de 195~, podendo o Pre-
_-~~o l:unicipal praticar tbdos os atos necessarios àquele fim e, notada-
~__te , aceitar as condições do credor. - /-1rt.11 - Jevogam-se as disposiçoes em contrario, entrando a pre-

- =-~e lei em vigor na data de sua publicação.
JIando, portanto, a todas as autoridades a quem o cumprimento e

sxecuçao desta lei pertenqerem , que a cumpram e façam cumpr Lr tãó intei-
errt e como nela se contem.

Dad o e uassado nesta cidade de são João Nepomuceno aos.trinta dias
- -ês de junho de mil novecentos e c-lcoen a e o,atro.


