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LEI N°338/19

Data:15/05/19

SUMULA; Autoriza o Poder Executivo a contratar operação
de crédito com o Banco do Brasil S.A, e dá
outras providencias.

AMIN JOSÉ HANNOUCH^ Prefeito do Município de
Coméiio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe iap conferidas por lei,

FA7 ̂ARFR \l SANÇÃOr  SanHono nesta data a Lei n°338/19.

C. Rrocópio, 15 de Maio de 2019.

freleito

a todos que a Câmara Municipal aj^rovou^eu sanciono a
seguinte

LEI:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 2.000.000.00 (dois milhões
de reais), nos termos da Resolução CMN n®4.589, de 29.06.2017, e suas alterações,
destinados a financiar a aquisição de bens/serviços, observada a legislação vigente, em
especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito
autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos
no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em
consonância com o § 1° do art. 35 da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de
2000.

Art. 2°. 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 inc. 11, § 1°, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e
43, inc. IV, da Lei n° 4.320/1964.

Art. 3°. Os orçamentos ou os créd' hs adicionais deverão
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de^dor. £i is-::
operação de credito ora autorizada.

r

1  . _ pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e

aXrizadõT^H ^ ° Banco do Brasilautorizado a debito na conta-corrente de titularidade do Município, mantida em sua
^encia, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do
Município, os montantes necessários ás amortizações e pagamento final da dívida nos
prazos contratualmente estipulados. B-uncnio imai aa divida, nos

nara a realizacSn Hnc H dispensada a emissão da nota de empenhoLi «Tdífp deLÍSílpT ̂  "" «»f. «p M, J.

«vog.d..„di,p„.id5Ír„LS." ■" ""
Prom

Prefeito

GabiA^ do iVefeito, 15\eMaio de 2019

UCHE
feito Muíri

PROMULfíArÃO
nesta data a Lei n*'338/19.

ópio, 15 de Maio de 2019. >

Cláudio Trombíni Bernardo
Procuradoria Geral do Município

Sueli Cecília Teodoro Vitorio

Diretora do Departamento de Contabilidade
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