
LEI Nº 147 DE 12 DE MARÇO DE 1969. 
 
 

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

DR. GIL IVO LOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLL ER, faço saber, a 
través desta Lei, a todos os habitantes dêste 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 seus representantes, através de concorrência pública, para suprir 
as necessidades do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem o 
equipamento que abaixo vai discriminado, em cumprimento das determinações 
expressas do Ato Complementar nº 40, da Presidência da República, que determina 
a aplicação das cótas do Fundo de Participação dos Municípios, criado pela 
Constituição do Brasil, em seu artigo 26. 
 
1 (uma) Motoniveladora de fabricação nacional, nova, de porte média, com potência 
entre 80 e 100 Hps, motor diesel pesante entre 6.000 e 8.000 Kgs., equipamentos 
Standar. 
 
1 (uma) Pá-Carregadeira, equipada com retro-Escavadeira, de fabricação nacional, 
nova, com potência nunca inferior a 80 Hps, motor Diesel, pesando entre 6.000 e 
8.000 Kgs., equipamentos Standard; 
 
Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado ainda, a contrair empréstimo 
com – Agências Financiadoras ou diretamente com as firmas fabricantes ou seus 
representantes legais, participando o Município como interveniente na operação de 
financiamento, firmando contratos, aceitando cláusulas, emitindo notas promissórias 
a favôr das Companhias Financiadoras 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, instituída pelo artigo 26 da Constituição do Brasil. 
 
Parágrafo Único – Caso as cótas mencionadas nêste artigo tiverem a sua 
denominação modificada ou se forem substituídas 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 as Companhias Financiadoras ou ao representante exclusivo dos 
fabricantes, 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, aos 12 dias d o mês de março de 1969. 
 
 
 

DR. GIL IVO LOSSO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Dada e passada nesta Secretaria em, 12 de março de 1969. 
 
 
 

JOACY MANOEL DA SILVA 
SECR. – CONTADOR 

 
 


