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LEI MUNICIPAL I N° 527/2009
	

De 08 de Setembro de 2.009

"Autoriza o poder Executivo a contratar
financiamento junto ao Banco do Brasil e dá
outras providencias correlatas".

GERSON ROSA DE MORAES, Prefeito Municipal de Pontal do
Araguaia, Estado de Mato Grosso, no use das atribuicties que Ihes sao conferidas
por Lei, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento
junto ao Banco do Brasil S.A., ate o valor de R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL
REAIS), observadas as disposicOes legais em vigor para contratacao de operacOes
de crèclito.

ParAgrafo Onico — Os recursos	 resultantes do financiamento
autorizado neste artigo sera° obrigatoriamente aplicados na aquisicao de maquinas
e equipamentos Programa de IntervencOes Viarias — Provias, nos termos das
Resolucties n° 3.365 de 26.4.2006, e n o 3.272, de 16.6.2006, do Conselho Monetario
Nacional.

Art. 2° - Para pagamento do principal, juros e outros encargos da
operacao de crèclito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar os montantes
necessarios a amortizacao e pagamento final da divida nos prazos contratualmente
estipulados na conta-corrente mantida em sua agéncia, a ser indicada no contrato,
onde sac) efetuados os crêditos dos recursos do Municipio, ou na falta de recursos
suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas de depOsito, exceto aqueles de
carater vinculado, tais como: convênios e programas.

ParAgrafo 1° - No caso de os recursos do Municipio, nao serem
depositados no Banco do Brasil, fica a instituicao financeira depositaria autorizada a
debitar, e posteriormente transferir os recursos ao Banco do Brasil S.A., nos
montantes necessarios a amortizacao e pagamento final da divida, nos prazos
contratualmente estipulados, na forma estabelecida no caput.

ParAgrafo 2° - Fica o Poder executivo autorizado a promover o
empenho das despesas nos montantes necessarios a amortizacao da divida nos
prazos contratualmente estipulados, para cada urn dos exercicios financeiros em
que se efetuem as amortizacties de principal, juros, e encargos da divida, ate o seu
pagamento final.
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Art. 3° - Os recursos provenientes da operacao de credit° objeto do
financiamento seräo consignados como receita no orcamento ou em creditos
especiais, ficando desde ja o Poder Executivo autorizado a abrir os creditos
especiais nas leis orcamentarias (LDO-09, LOA-09 E PPA 2006-2009), atraves de
Decreto Municipal, ate o valor da presente operacao de acordo corn o artigo 67, V da
Constituicao Federal, e o artigo 43, § 1°, Ill da Lei 4.320/64.

Art. 4° - 0 orcamento do Municipio consignara anualmente os recursos
necessarios ao atendimento da contrapartida financeira do Municipio no projeto e
das despesas relativas a amortizacâo do principal, juros e demais encargos
decorrentes da operacäo de credit° autorizada por esta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicacao,
revogando-se as disposicbes em conträrio.

Gabinete do Prefeito de Pontal do Araguaia — MT, 08 de Setembro de
2.009.

GERSON ROS • DE MORAES
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