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C re scen do com a gente.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

GABINETE CIVIL
LEI ORDINÁRIA N9 1.758, DE 08 DE JANEIRO DE 2016.

Sanciono a presente Lei sem vet
Gabinete Civil, Parn^mirim/R
127? da República.

de Janeiro de 2016;

AUTORIZA O POjJÉR-^EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATA-R-T^ÍNANCIAMENTO JUNTO AO BANCO
DO BRASIL, OFERECE GARANTIAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAZ SABER, que.a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 12 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e garantir
financiamento junto ao Banco do Brasil, até o valor de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco
milhões de reais), no âmbito da linha de financiamento nos termos do artigo 99-S, da
Resolução CMN n2 2.827, de 30.03.2001, com a redação dada pela Resolução CMN ne 4.270,
de 30.9.2013 e as eventuais alterações posteriores, bem como as demais disposições legais
em vigor para contratação de operações de crédito.
Parágrafo único - Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no
caput serão, obrigatoriamente, destinados a financiamento de contrapartida de obras na
área de saneamento básico, e investimentos em obras de Mobilidade Urbana, drenagem e
pavimentação, constante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), vedada a
aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1°, do art. 35, da
Lei Complementar Federal n9 101, de 04 de maio de 2000.

Artigo 29 - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos
financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na
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conta corrente de titularidade do Município de Parnamirim, mantida em sua agência, a ser
indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, os
montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos
contratual mente estipulados.

Parágrafo Primeiro - No caso de os recursos do Município não se encontrarem
depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar
e, posteriormente, transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil, nos montantes
necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente
estipulados, na forma estabelecida no c a p u t .

Parágrafo Segundo - Fica dispensada a emissão da nota de empenho para o
pagamento do principal, encargos financeiros e as despesas a que se refere o c a p u t deste
artigo, nos termos do §19, do art. 60, da Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 32 - Para o caso de haver garantia da União para a operação de crédito de que
trata esta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia
da União, em caráter irrevogável e irretratável, a modo " p r o s o l v e n d o " , as receitas a que se
referem os artigos 158 e 159, inciso i, alínea "b", complementadas pelas receitas tributárias
estabelecidas no art. 156, nos termos do § 4° do artigo 167, todos da Constituição Federal,
bem como outras garantias admitidas em direito.

Art. 42 - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei
serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do
inciso II, do § l e, do artigo 32, da Lei Complementar n 2 101/2000.
Art. 52 - O orçamento do Município consignará, anualmente, o montante de recursos
destinados à amortização ou pagamento de principal, juros, demais encargos financeiros e
despesas decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei,
Art. 6S - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente a Lei n5 1.477, de 18 de dezembro de 2009.
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