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LEI 2.082, DE 12 DE JULHO DE 2.006 

Autoriza o Poder Executivo a 
contratar financiamento junto ao 
Banco do Brasil S. A. e dâ outras 
provide n ci as. 

o PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS Faço saber que a Cârnara Municipal de Salinas 
no uso de suas atribuiçOes legais, aprovou e eu sanciono, promulgo e mando publicar a 
seguinte lei: 

Art. 10  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar financiarnento 
junto ao Banco do Brasil S.A., ate o valor de R$1.000.000,00 (urn rnilhão de reais), corn a  
taxa de juros de longo prazo - TJLP, acrescida de ate 4%(quatro por cento) ao ano, e prazo 
máximo para pagarnento de 54 (cinquenta e quatro) meses, observadas as disposicOes legais 	- 
em vigor para contratação de operacOes de crédito. 

Parágrafo Ünico. Os recursos resultantes do financiarnento autorizado neste 
artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução dos projetos que visem a aquisição de 
máquinas e equipamentos novos, vedada a aplicacão de tais recursos em despesas correntes, 
conforme o disposto no art. 35, § 1°, inciso I, da Lei Complementar n° 10 1, de 4/5/2000. 

Art. 21  Para pagamento do principal, juros e outros encargos da operacão de 
crédito fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente mantida em sua 
agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do 
MunicIpio, ou, na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas de 
depósito, os montantes necessários a amortizacAo e pagamento final da dIvida, nos prazos 
contratualmente estipulados. 

§ 1° Na hipótese de os recursos do Municipio não serem depositados no Banco 
do Brasil, fica a instituicão financeira depositária autorizada a debitar, e posteriorrnente 
transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil, nos montantes necessários a 
arnortizacAo e pagamento final da dIvida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma 
estabelecida no caput. 

§ 2° Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho das 
despesas nos montantes necessários a amortização da dIvida nos prazos contratualmente 
estipulados, para cada urn dos exercIcios financeiros em que se efetuar as amortizacOes de 
principal, juros e encargos da dIvida, ate o seu pagamento final. 

Art. 30  Como garantia do principal, juros e outros encargos da operacão de 
crédito, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer os próprios bens a serem adquiridos 
corn o financiamento, ficando assegurada a garantia fiduciária de tais bens. 
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Art. 4° Os recursos provenientes da operacão de crédito objetivo do 
financiamento serão consignados como receita no orcamento ou em créditos adicionais. 

Art. 5° 0 orçamento do MunicIpio consignará, anualmente, os recursos 
necessários ao atendimento da parte nao financiada do Projeto e das despesas relativas a 
amortizaçAo do principal, juros e demais encargos decorrentes da operacAo de crédito 
autorizada por esta Lei. 

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacäo. 

Art. 7 0  Revogam-se as disposicOes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Salinas, 12 dejulho de 2006. 

JOSE ANTONIO PRA ES 
Prefeito Municipal 
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