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SOMULA:
``AUTORIZA 0
PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR 0PERACAO DE CREDITO JUNT0 A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF, N0 AMBIT0 D0
PROGRAMA
FINISA
FINANCIAMENTO
A
INFRAESTRUTURA
E
AO
SAN EAMENTO
DA
MODALIDADE AP0lo FINANCEIRO DESTINADO A
APLICACAO EM DESPESA DE CAPITAL, A OFERECER
GARANTIAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".
AUTORIA: Executivo Municipal.

A CAMARA IVIUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de
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sanciono a seguinte Lei;

Art.1°-Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operaeao de
cfedito, junto a Caixa Econ6mica Federal, ate o valor de R$ 5.000.000,00
(cinco milh6es de reais), no ambito da linha credito do FINISA - 1
Financiamento a lnfraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro, nos termos da Resolueao CMN n° 4.589, de 29.06.2017 e suas

alterae6es, destinados a aplicaeao em Despesa de Capital para aquisieao
de maquinas e equipamentos rodoviarios, observada a legislagao
vigente, em especial as disposie6es da Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000.

Pafagrafo Onico - Os recursos provenientes da operaeao de credito
autorizada serao obrigatoriamente aplicados
na execueao dos
empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a
aplicagao de tais recursos em despesas correntes, em consonancia com o
§1° do art. 35 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2° -

Para garantia do principal e encargos da operagao de credito, fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em carater
irrevogavel e irretratavel, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159,
inciso I, alinea "b", e § 3° da Constituigao Federal, nos termos do § 4° do art.
167, da Constituigao Federal ou outros recursos que, com identica
finalidade, venham a substitui-los, bern como outras garantias em direito
admitidas.

§ 1° -Para a efetivagao da cessao ou vinculagao em garantia dos recursos
previstos no caput deste artigo, fica a Caixa Econ6mica Federal autorizada
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a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessarios a
amortizagao da divida nos prazos contratualmente estipulados.
§ 2° - Na hip6tese de insuficiencia dos recursos previstos no caput, fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante pfevia aceitagao
da Caixa Econ6mica Federal, outros recursos para assegurar o pagamento
das obrigae6es financeiras decorrentes do contrato celebrado.
§ 3° - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e

consignagao das despesas nos montantes necessarios a amortizaeao da
divida nos prazos contratualmente estipulados, para cada urn dos exercicios
financeiros em que se efetuar as amortizag6es do principal, juros e
encargos da dfvida, ate o seu pagamento final.
§ 4° - Para o pagamento do principal, juros, tarifas bancarias e outros
encargos da operagao de cr6dito, fica o Caixa Econ6mica Federal
autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua agencia, a ser
indicada no contrato, onde sao efetuados os creditos dos recursos do
Municipio, nos montantes necessarios a amortizaeao e pagamento final da
divida.

Art. 3° -

Os recursos provenientes da operaeao de cfedito a que se refere esta Lei
deverao ser consignados como receita no Orgamento ou em creditos
adicionais, nos termos do inc. 11, § 1° do art. 32, da Lei Complementar
101/2000 -LRF.

Art. 4° -

0 Poder Executivo Municipal incluifa na Lei Oreamentaria Anual, na Lei de
Diretrizes Ongamentaria e no Plano Plurianual em vigor, na categoria

econ6mica de Despesas de Capital, os recursos necessarios aos
investimentos a serem realizados, provenientes do FINISA/Despesa de
Capital, no montante minimo necessario a realizagao do projeto e das
despesas relativas a amortizagao do principal, juros e demais encargos
decorrentes da operagao de credito autorizada por esta Lei, observado o
disposto no paragrafo dnico do art. 20 da Lei n° 4.320/64, de 17.03.1964.

Art.5°-Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposie6es em contfario.
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