
SOBIIAL
PREFEITURA

LEI N° 2154 DE 7 DE OUTUBRO DE 2021.

AUTORIZA     0     PODER     EXECUTIVO
MUNICIPAL              A               CONTRATAR
0PERACA0   DE   CREDITO   JUNTO   A
CAIXA    ECON6MICA    FEDERAL    POR
MEIO         DO         FINANCIAMENTO         A
INFRAESTRUTURA                E                A0
SANEAMENTO -FINISA,  E DA OuTRAS
PROVIDENCIAS.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  S0BRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  contratar  operagao  de  cfedito junto  a
CAIXA   ECONOMICA   FEDERAL,   no   valor   de   ate   R$   19.000.000,00   (dezenove
milh6es  de  reais),  por  meio  do  Financiamento  a  lnfraestrutura  e  ao  Saneamento  -
FINISA, nos termos da Resolugao do CMN  n° 4.589,  de 29 de junho de 2017 e suas
alterag6es,  destinado  a  aquisigao  de  equipamentos  e  servigo  de  pavimentagao  no
ambito  do  Municipio  de  Sobral,   observada  a  legislagao  vigente,  em  especial  as
disposie6es da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

§1°    Os    recursos    provenientes    da    operagao    de    credito    autorizada    serao
obrigatoriamente  aplicados  na  execugao  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.

§2°  Os  recursos  da  opera?ao  de  ctedito  autorizada  no  caput  terao  a  destinaeao
estabelecida   na   Lei   Orgamentaria   Anual,   em   conformidade   com   a   legislagao
aplicavel a especie.

Art.  2°  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  inciso  11 do §1° do art.  32 da  Lei  Complementar Federal  n°  101,  de 04 de
maio de 2000, e artigos 42 e inciso lv do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 3° Os orgamentos ou os creditos adicionais deverao consignar,  anualmente,  as
dotag6es necessarias as amortizag6es e aos pagamentos dos encargos relativos ao
contrato de financiamento a que se refere o art.1° desta Lei.

Art.  4°  Fica  o   Chefe  do   Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  cr6ditos  adicionais
destinados a fazer face aos pagamentos de obrigae6es decorrentes da operaeao de
ctedito autorizada por esta Lei
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Art.  5°  Para  garantia  do  principal  e  encargos  da  operagao  de  cfedito,  fica  o  Poder
Executivo   Municipal   autorizado   a   ceder   ou   vincular   em   garantia,   em   carater
irrevogavel  e  irretratavel,  a  modo  pro  solvendo,  as  receitas  a  que  se  referem  os
artigos  158  e  159,  inciso  I,  alinea  "b",  e  paragrafo  3°,  da  Constituicao  Federal,  ou
outros    recursos    que,    com    identica    finalidade,    venham    a    substitui-los,    em
conformidade com o art.167,  lv, da Constituigao Federal.

§1°  Para  a  efetivagao da  cessao ou vinculagao em garantia dos  recursos  previstos
no  caput  deste  artigo,  fica  a  Caixa  Econ6mica  Federal  autorizada  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  ptevia  aceitagao  da  CAIXA,
outros recursos para assegurar o pagamento das obrigag6es financeiras decorrentes
do contrato celebrado.

§3°    Fica    o    Poder   Executivo    Municipal    obrigado   a    promover   o   empenho   e
consignagao das despesas nos montantes necessarios a amortizagao da divida nos
prazos  contratualmente  estipulados,  para  cada  urn  dos  exercicios  financeiros  em
que se efetuar as  amortizag6es do  principal, juros e encargos  da divida,  ate o seu
pagamento final.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 7° Ficam revogadas as disposig6es em contrario.

Terclo Machado Alves
Procurador Adj. do  Municipio -OAB/CE  N!  30101
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sANeAO pREFEiTURAL NO 21 1 9/2021

Ref.  Projeto de Lei N° 158/2021
Autoria: Poder Executivo lvlunicipal.

Ap6s  analise  do  Projeto  de  Lei  em  epigrafe,  o  qual  ``Autoriza  o  Poder Executivo
Municipal a contratar operagao de cr6dito junto a Caixa Econ6mica Federal por
meio do Financiamento a lnfraestrutura e ao Saneamento I FINISA, e da outras
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Publique-se.

T6rcio Machado Alves
Procurador Adj.  do Munlclplo -OAB/CE  N9 30101
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