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LEI NO. 1,9,11, DE .I8 DE JUNHO DE 2021.

Auloriza o Poder Executivo a contratar operaçáo
de crédito interna junto à Caixa Econômica
Federal, e dá outras providências.

O PREFETTO DO MUNtCIptO DE BRUMADO, Estado da Bahia, faz saber que
a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Art. 1'. Fica o Chefe do Executivo autorizado a mntratar, junto à Caixa
Econômica Fêderal, em nome do Município de Brumado, operaçáo de crêdito interna
no valor de R$ 23.000.000,00 (Vintê e três mithÕes de reais), no âmbito do programa
Financiamento à lnfraestrutura e ao Saneamento (FlNISA), destinadàs à
pavimentagão de logradouros públicos e à construção de galerias pluviais, observada
a legislação vigente, em especial as disposiçóes da Lei Complementar no 101, de 04
de maio de 2000.

Art.20. Para garantia do principal e encargos fica o poder Executivo autorizado
a ceder ou vincular, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as
receitas a que se referem os artigos 156, 158 e ao inciso l, alínea "b" e parágrafo 3o
do art. 159 da Constituiçáo Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade,
venham a substituí-los.

§ 1'Para a efetivação da cessão ou vinculaçáo em garantia dos recursos
previstos no caput deste artigo, caberá à instituiçáo financeira especificâda no
Contrato promover a transferência dos recursos cedidos otu vinculados no montante
necessário à amortização da dívida, na forma e prazo previstos em contralo.

§ 20. O Poder Executivo providenciará o empenho e consignaçáo das despesas
no montante necessário à amortizaçáo da dívida, nos prazos Íixados no termo
contratual para cada exercicio Ílnanceiro coÍrespondente, até o seu pagamento final.

§ 3'. O pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da
operação de crédito seráo debitados em conta corrente mantida na Caixa Econômica
Federal, onde serão efetuados os créditos dos recursos no montante suficiente ao
pagamento da amortização e demâis encargos até a quitação total da dívida.

§ 40. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei
deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos
termos do inciso ll, parágrafo 1o, do art. 32 da Lei Complementar í0112000.

Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as alteraçôes
orçamentárias relativas às aberturas de créditos adicionais, especiais e
suplementares necessários à realização do projeto com os recursos provenientes da
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operaÉo de crêdito orâ autorizada e das despesas relativas à amortização
principal, juros e demais encargos dela decorrentes.

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposiçÕes em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bíumado, í I de junho de 2021 .

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTAOO DA BAHIA

cNPJ/lllF N' 14.105.704/0001-33
PÍaçâ Cê|. Zêca Leite, no 41 5 - Centrc

CÉP: 46100-000 - Brumado-BA

do

Eduardo Lima Vasconcelos


