
ESTADO DO RIO  GRANDE DO NO RTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUARDO GOMES

L I  l?fl 350 f de ^  de novembro de 1.975.

Autoriza o Prefeito  Municipal a 
assumir obrigações perante o Ban
co Nacional de Habitação (BNH) e 
o Banco do Estado do Rio Grande ' 
do Norte.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE EDUARDO GOMES (RN) í
Paço saber que o Poder, Legislativo aprovou e eu sanci£ 

no a seguinte L e i:
Art. 18 -  Pica o Poder óxecutivo autorizado a contrair 

empréstimo para execução das obras e serviços de pavimentarão de 
.yTtérias desta cidade e construção de retorno que a ligara  ao 
conjunto habitacional denominado Cohabinal.

 ̂ Art. 2 f l - 0  empréstimo de que trata o artigo  anterior'
será contraído perante o Banco Nacional de Habitação (BNH)t pelo 
Banco do Estado do Rio Grande do Norte, que o repassará a oste 
Município de Eduardo Gomes, no montante de até Cr$> 500.000,00 
(quinhentos mil cruzeiros), 3*977 UPC (unidade padrão do capi
t a l )  do BNH, correspondendo cada uma, na data da aprovação desta 
Lei a Cr$ 125*70 (cento © vinte e cinco cruzeiros e setenta conta 
vos). t

A r t .#38 -  0 Empréstimo ora autorizado estará sujeito a 
correção monetária, juros de 2$ (dois por cento) ao^ano e demais 
encargos estipulados pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) para 
operações da espécie, devendo ser resgatado em prazo não in fe 
r io r  a 5 (cinco) anos, inclusive carência não in fe rio r a 6 (seis) 
meses,

x’ Art. 4 8 - 0  prazo e o esquema defin itivos de pagamento
HT do principal reajustável, acrescido dos juros e demal3  ̂ encargos 
^ incidentes sobre o empréstimo durante o período de carência, ob£ 

decldos os lim ites desta Lei, serão fixados pelo Poder Executivo, 
em negociação com o BNH ou seu agente.

„ Art. 5® -  Para garantir o pagamento do principal, cor
reção monetária, jurosif taxas, comissões, multas e demais encar
gos financeiros decorrentes do empréstimo: de que trata esta Lei, 
fica  o Poder Executivo autocfcizado a outorgar ao Banco Nacional 1 
de Habitaçãor( BNH), com poderes para substabelecer, mandato ple
no e irrevogável para receber, no vencimento de qualquer das re
feridas obrigações financeiras, perante os órgãos ou entidades ' 
competentes do Município, do Estado e da TJniao, inclusive eocÍ£ 
dade de economia mista, as quotas que couberem ao Município na. 
arrecadação do Fundo de Participaçao dos Municípios (FPM), pre -  
visto no artigo  25 da Constituição do B ras il, ou tributos e fun 
dos que o substitu ir.

Parágrafo Único — 0 recebimento que o MH poderá promo 
ver, de acordo com este artigo , independentemente de qualquer Cu 
trajautorização expressa, será fe ito  mediante a simpl s apresen
tação aos órgãos competentes dos recibos e/ou faturas, que serão 
havidos corno comprovantes suficientes da dívida líquida e certa 
decorrente do empréstimo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO N O RTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUARDO GOMES

oeaaorl *8 à cobertura da» referidas obriga -  
go&a contratual*}

I I  -  Firmar o* contratoo, ad itivo* e ou roo ijt» *  
trune|ito8 publico* *  particulares neoeasdC — 
r io *  a obtenção do empréstimo e à outorga *
da» garantia» d© iua trata a preacato Leif

w A r t .  7® *  gta Lei entrará, «m vigor na data de sua gu 
blicaçao» revogadas as disposições ©a contrario.

Prefeitura Ktunldp&l de dunrdo Gomes • ©m 14 de novem
bro de 1.975*

do at
Art* 66 -  ioa» flnalmontet o Poder xooutivo auterisa  

I  »  Inc lu ir nas propostas orçamentáriae doe oxe£
cíciçtD seguintes as dotaçoes que se façam ae

Prefeito  Municipal


