
LEI Nº 150 DE 17 DE ABRIL DE 1969. 
 
 

O DR. GIL IVO LOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜ LLER, faço saber a todos 
os habitantes dêste município que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de aquisição com a 
Associação dos Benefícios do Alto Vale do Itajaí, com sede na cidade de Rio do Sul, Estado 
de Santa Catarina referente a importação de sua conta e ordem, de um (1) trator de esteiras 
marca “Fiat”, môdelo AD12, no valor CIF – Oficina – Itajaí de US$ 20.765,85 (vinte mil 
setecentos e sessenta e cinco dólares e oitenta e cinco centavos), com financiamento de 5 
(cinco) anos, nos seguintes têrmos de pagamentos: 

• cinco por cento (5%) no ato do pedido; 
• cinco por centro (5%) contra entrega dos documentos de embarque da mercadoria; 
• noventa por cento (90%) acrescido de três por cento (3%) sôbre os noventa por 

cento (90%) do custo, para taxa de seguro de crédito, em cinco (5) prestações 
anuais e sucessivas, vencendo a primeira a doze meses da data de embarque com o 
lote em Gênova; 

• sete por cento (7%) de juros sôbre o financiamento e sôbre a taxa de seguro de 
crédito. 

 
Art. 2º - Fica igualmente, autorizado a efetuar despesas decorrentes da importação em 
aprêço, tais como: transporte terrestre, eventual diferença do transporte marítimo, seguro, 
despesas bancárias e de desembaraço aduaneiro, montagem, encargo de concessionário e, 
ainda atender a todos e quaisquer compromissos, ônus e encargos de natureza fiscal, 
financeira e cambial que incidir ou por ventura vierem a incidir, direta ou indiretamente sôbre 
a operação em apreço. 
 
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, ainda, a abrir crédito especial de NCR$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros novos) para atender as despesas iniciais da operação, 
devendo os orçamentos futuros consignar dotações específicas para atendimento dos 
compromissos respectivos. 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
  

 
 Lauro Müller, 17 de abril de 1969. 

 
 
 

GIL IVO LOSSO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Dada e passada nesta Secretaria em, 17 de abril de 1969. 
 
 
 

JOACY MANOEL DA SILVA 
SECR. – CONTADOR 

 
 


