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LEI NO 1.857, DE 19 DE MARçO DE 2019.

AutoÍiza o Poder Execúivo a co Íatar operação de
crafto com o BANCO DO BRASIL S.A , e dá
outras Providências.

O Prefeito do Municlpio de Brumedo, E§tado da Bahia, no uso de suas

atibuições legais, Íaz saber que I Gmara MuniciPal aPÍova e ele sanciona a

presente lei.

AÍt. 1o - Fica o PodeÍ Execúivo aúoÍizado a conhatâr operaÉo dê crédito

iunto ao BANCO DO BRASIL S.A, até o valor de RS 5.000.000,00 (cinco milhões de
'raakE), nos tomos da Resoluçáo CMN no 4.589, de 29.06-20Í7, e suas âlteÍaçõês,

desti;ados à implanEgão de enêÍgle solar em prédios PÚbllcos do Municlpio de

Brumado, úservada à tegishçao ügeíúe, em e§pecial as disposigões da Lei

Complementar n' 101, de 04 de maio de 2000'

Parágrafo único. Os recürso€ PÍovenieBtes da oPeração-de cêdito autoÍizada

serão obrigátoÍiamente aplicados na execução do§ emPreendimêntos PÍ€üslos no

capur uesle artigo, senúo vedada a aPlicaÉo de.his^Íecuso§ em despesas

co'mantes, em co-nsonância com o § 10 do aÍt. 35 da Lei ComplemerÍar Federal no

101, de 04 de mâio de 2000.

Art. 29. Os recuÍsos proveniênlês da operaÉo de cÍ&ito a que se refere esta

Lei deverâo ser consignados como receila no Orgarnento ou êm cÉditos adicionais,

nos termos do inc. ll,l 1Ô, aÍi. 32, da Lei Complementar 101Í2000 € aÍb 42 e 43,

inc. lV da Lei n" 4.320/1964.

AÍt. 30. Os orçameÍúos ou os qálitos adicionais deverão consignaÍ,

anuakflente, as dotaçóes necessáÍias às amortizações e aos pagamerúos dos
-nárgo§, 

relativos aoi conb'atos de financiamento a que se rêfere o ertigo pÍimeiro'

AÍt. 40. Fica o CheÊ do Poder E)G€xJtivo autorizado â abrir cÍéditos adicionais

deslinados a Íazer face aos pagamentos d€ obÍbaçÓes deconentes da operação de

crêdiio ora autoÍizada.

Aít. 5o. Pâra pagamento do Principal, iuÍos, tarif,as, bancárias e demais

encargos tnan""iros L ãespesas da operaçao de cr#i!9, fica .o Benco do Brasil

àúôriiaoo a deb'rtar na coú-conerúe de titularidade do Municipio, mantida em sua

ãóàn"á. a ser indicada no conbato, em que são eÍetuados os cÍtuitos dos Íec'ursos

ãã úrni"rpio, os ÍÍtoÍttantês necessárié às amoÍtizaçõês ê pagamênio Ílnal da

dlvila, nos prazos contÍatualmente estjpulados.

ParágraÍo Único - Fica dispensada a êmissâo da nota de-empenho para a

tálizaÉo àas despesas a que sé reíere este artiSo,Nos termos do §1o, do aÍt 60'
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da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

AÍt. 6". Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicaçáo' revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do PrêGito do de, '19 de março de 2019.

EDUARDO LIMA VASCONCE!
Prefeito Munlcipal
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