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LEI Nº. 489          

 

Altaneira, 16 de outubro de 2009.     

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONTRATAR FINANCIAMENTO JUNTO AO 

BANCO DO BRASIL S.A. E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, NO EXERCÍCIO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

 

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E 

PROMULGO A SEGUINTE LEI. 

  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

contratar e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do Banco do 

Brasil S/A, na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais), observadas as disposições 

legais em vigor para contratação de operações de crédito, as 

normas do BNDES e as condições específicas aprovadas pelo BNDES 

para a operação. 

Parágrafo Único. Os recursos resultantes do 

financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente 

aplicados na execução de projeto integrante do Programa 

CAMINHO DA ESCOLA, do MEC/FNDE e BNDES. 

 

Art. 2º Para garantia do principal e encargos da 

operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou 

vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo 

pro solvendo, as receitas a que se refere o artigo 159, inciso I da 

Constituição Federal. 

§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação 

em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo fica o 

Banco do Brasil S/A autorizado a transferir os recursos cedidos ou 

vinculados à conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários à 

amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, em 
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caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não 

pagos, em caso de vinculação. 

§ 2º  Fica o Poder Executivo obrigado a promover 

o empenho das despesas nos Montantes necessários à amortização 

da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um 

dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de 

principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final. 

 

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do 

corrente exercício no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil 

reais) assim distribuídos: 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

01.05.05.12.361.231.2. – Manutenção do Programa Caminho da Escola 

3.2.90.21.00 –  Juros sobre a Dívida por Contrato ........R$      10.000,00 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente .R$     200.000,00 

 

Art. 4º.  Os recursos necessários para a abertura 

deste crédito serão os citados no Art. 43 § 1º da Lei 4.320/64. 

 

Art. 5º. O programa e as despesas decorrentes 

desta Lei, ficam automaticamente incluídas na Lei Municipal que 

instituiu o Plano Plurianual para o período de 2006-2009, para fim de 

compatibilização. 

 

Art.6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 16 

de outubro de 2009. 

 

 

 

Antonio Dorival de Oliveira 
          PREFEITO  MUNICIPAL 


