
LEI Nº 145 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1969. 
 
 

Dispõe sôbre a aquisição de equipamentos 
rodoviários e dá outras providências. 
 
 

DR. GIL IVO LOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLL ER, faço saber 
através desta a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a adquirir por compra diretamente do 
fabricante ou de sua representante exclusiva Formac (Pôrto Alegre) S.A., 
fornecedora de Máquinas, para os serviços de construção e conservação das 
estradas de rodagem municipais, através de contrato de compra e venda, com 
cláusulas de reserva de domínio, cessão de todos os direitos do referido contrato, a 
ser firmado pelas fabricantes vendedoras, Santal Comércio e Indústrias Ltda. e 
Munck do Brasil S.A. – Equipamentos Industriais, de São Paulo – S.P., para o 
fornecimento do equipamento a seguir especificado: 
1 (uma) Motoniveladora marca Santal, modêlo NIV-110, equipada com trator CBT-
1090, com motor Perkius, pesando no total 7.470 Kg., com 90 HP de potência, de 
fabricação nacional; 
 
1 (uma) Pá-carregadeira sôbre rodas, marca Munck, equipada com retro-
escavadeira Munck, mdêlo HM-400/L e motor Perckius Diesel, modêlo 6.340, 
pesando 7.100 kg, de fabricação nacional. 
O equipamento terá seu preço e condições de pagamento na forma que abaixo 
discriminamos: 
 
Motoniveladora Santal: No ato do pedido NCR$   5.600,00 
1% de Imp. Oper. Financiadas NCR$   728,48 
30 dias da data do pedido NCR$   6.000,00 
Sub-total NCR$   12.328,48 
Mais 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas de NCR$ 
3.035,00, perfazendo 

 
NCR$   

 
72.848,00 

Total NCR$   85.176,48 
(oitenta e cinco mil, cento e setenta e seis cruzeiros novos e quarenta e oito 
centavos) 
   
Pá-Carregadeira com retro-escavadeira: No ato do Pedido NCR$   6.600,00 
1% de Imp. Oper. Financiadas NCR$   848,64 
30 dias da data do pedido NCR$   7.000,00 
Sub-total NCR$   14.448,64 
Mais 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas de NCR$ 
3.536,00, perfazendo 

 
NCR$   

 
84.864,00 

Total NCR$   99.312,64 
(noventa e nove mil, trezentos e doze cruzeiros novos e sessenta e quatro 
centavos). 

 
Art. 2º - Fica o Prefeito Municipal autorizado ainda contrair empréstimo com a 
Agência Financiadora ou diretamente com as firmas fabricantes, na pessoa jurídica 
de sua representante exclusiva: Formac (Põrto Alegre) S.A., participando o 
Município como interveniente na operação de financiamento, firmando contratos, 



aceitando cláusulas, emitindo notas promissórias nos valores dos referidos encargos 
a favor da Cia. Financiadora e aceitando os títulos emitidos pelo vendedor nos 
valores totais da operação de financiamento. 
 
Art. 3º - A garantia de pagamento do prêço de aquisição do equipamento referido no 
artigo 1º desta Lei, bem como, os respectivos encargos financeiros de qualquer 
natureza, será assegurada mediante a aplicação de parcelas das cótas do Fundo de 
Participação dos Municípios, instituído pelo artigo 26 da Constituição do Brasil. 
 
Parágrafo Único – Caso as cótas mencionadas neste artigo tiverem, a sua 
denominação modificada ou se forem substituídos por outro impôsto, esta 
modificação ou o novo impôsto substituirá automaticamente as garantias do 
pagamento mencionado no artigo 3º desta Lei. 
 
Art. 4º - O Prefeito Municipal poderá autorizar, irrevogavelmente o Banco do Brasil 
S.A., ou outra fonte pagadora das cótas referidas no artigo 3º, contabilizar à débito 
da conta do Município, em que forem creditadas as cótas mencionadas, as 
importâncias correspondentes a liquidação das obrigações contraídas com o 
financiamento do equipamento citado no artigo 1º. 
 
Art. 5º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a, em nome do Município, outorgar 
procuração a Companhia Financiadora ou ao representante exclusivo do fabricante, 
Formac (Põrto Alegre) S.A., para receber em qualquer das fontes pagadoras, 
parcelas das cótas mencionadas no artigo 3º desta Lei, até o limite das obrigações 
contraídas na operação de financiamento. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 26 de feverei ro de 1969. 
 
 
 

DR. GIL IVO LOSSO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Dada e passada nesta Secretaria em, 26 de fevereiro de 1969. 
 
 
 

JOACY MANOEL DA SILVA 
SECR. – CONTADOR 

 


