
ESTADO DO CEARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI N° 171/2015, DE 02 DE 0111 BRO DE 2015. 

Aworiza o Poder Executivo a contratar linanciamento 
junto ao Banco Nacional de De.venvolvimento 

EconOmico e Social - BMA'S, utraves do Banco do 
Brasil XA., nu qualidude de Mandatorio, a oferecer 
garaniias e du ouirus providencius correlaius. 

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE URUOCA, no use de suas atribuicOes 

legais, especialmente estabelecidas nos incisos II e V, art. 82, da Lei Organica do 

Municipio de Uruoca. 

Faso saber que a Camara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 2 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operacao de credit() junto ao 

Banco do Brasil S.A., ate o valor maxim° de R$ 1.000.000,00 (Hum Milhao de Reais), 

observado as disposicaes legais e contratuais em vigor para as operaciies de credit() do 

Programa de Modernizacao da Administracao Tributaria e da Gestao dos Setores 

Sociais Basicos - PMAT. 

Paragrafe Unice. Os recursos provenientes da operacao de credit() autorizada no 

capui serao obrigatoriamente aplicados na execucao dos empreendimentos previstos no 

Programa, vedada a aplicacao 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. 
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Art. 2 9  Para pagamento do principal, juros, tarifas bancarias e outros encargos da 

operacao de credit°, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta-corrente 

mantida em sua agencia, a ser indicada no contrato, onde sao efetuados os creditos dos 

recursos do Municipio, os montantes necessarios a amortizacao e pagamento final da 

divida e das tarifas bancarias, nos prazos contratualmente estipulados. 

§ 1 9  0 valor correspondente as tarifas bancarias aplicaveis a operacao sera o 

vigente a epoca da cobranca, constante da Tabela de Tarifas de Servicos Bancarios - 

Pessoa Juridica, que se encontra disponivel em qualquer agencia do Banco do Brasil. 

§ 29  No caso de os recursos do Municipio de Uruoca nao serem depositados no 

Banco do Brasil, flea a instituicao financeira depositaria autorizada a debitar, e 

posteriormente transferir os recursos a credit° do Banco do Brasil, nos montantes 

necessarios a amortizacao e pagamento final da divida, nos prazos contratualmente 

estipulados, na forma estabelecida no capul. 

§ 3° Fica dispensada a emissao da nota de empenho para a realizacao das despesas 

a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da I,ei 4.320, de 17 de marco 

de 1964. 

Art. 32  Os recursos provenientes da operacao de credit° objeto do financiamento 

serao consignados como receita no orcamento ou em creditos adicionais. 

Art. 49  0 orcamento do Municipio consignard, anualmente, os recursos 

necessarios ao atendimento da parte nao financiada do Programa e das despesas 

relativas a amortizacao de principal, juros, demais encargos e as tarifas bancarias 

decorrentes da operacao de credit° autorizada por esta Lei. 
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Art. 5" Esta Lei entrard cm vigor na data de sua publicacao, revogadas as 

disposiceies em contrario. 

Uruoca, Ceara, em 02 de outubro de 2015; Edificio Chico Eudes e 58 anon de 

Emancipacao Politica. 

FRANCISCO KILSEM PESSOA A LINO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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