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LEI Nº 4.332/2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
A CONTRATAR OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO COM O BANCO DO
BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais
legislações vigentes,

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
crédito  junto  ao  Banco  do  Brasil  S.A.,  até  o  valor  de  R$  550.000,00
(quinhentos e cinquenta mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.563,
de 31.03.2017 e suas alterações, destinados a aquisição de dois caminhões,
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 § 1º do art.
35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000.

Art. 2º.  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. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar
101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar,
anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos
encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo
primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos
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adicionais  destinados  a  fazer  face  aos  pagamentos  de  obrigações
decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais
encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do 
Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, 
mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados 
os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às 
amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente 
estipulados.

§1º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização 
das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da 
Lei nº 4.320, de 17 de marçp de 1964. 

§2º. No caso de os recursos do Município não se encontrarem 
depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária 
autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos a crédito do 
Banco do Brasil, nos montantes necessários às amortizações e pagamento 
final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma 
estabelecida no caput. 

§3º. O pagamento das parcelas do montante previsto no art. 1º a que 
se refere esta lei será efetuado num prazo máximo de até 60 (sessenta) 
meses.  

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI/RS, 06 DE SETEMBRO DE 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 120/2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Ao cumprimentá-los, vimos pelo presente encaminhar para
apreciação  e  votação,  apresentando  as  devidas  razões  que  inspiram  o
presente Projeto de Lei que: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR
OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO
BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Trata  o  presente  Projeto  sobre  a  aquisição  de  dois
caminhões  zero  quilometro,  com  tração  6x4,  com  potência  de  290  CV,
turbinado e interculado,  cabine frontal  avançada, com caçamba de 12m3
com cantos arredondados com todos os equipamentos e acessórios exigidos
pelo Código de Trânsito Brasileiro.

A aquisição se dará através de financiamento em até 60
(sessenta) meses através do Banco do Brasil, instituição que concretizará a
operação  de  forma  célere,  possibilitando  a  liberação  do  recurso  para  a
aquisição dos veículos com a maior brevidade possível, no intuito de que se
qualifique a prestação de serviços à comunidade.

O presente Projeto que submetemos a análise de Vossas
Excelências  é  de  suma  importância  para  o  desenvolvimento  da
municipalidade, em razão da crescente demanda de serviços. Os veículos
ficarão a  a  disposição da  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Viação para  a
realização  dos  ações  inerentes  àquela  Pasta,  tais  como  cascalhamentos,
aterros, e demais serviços de infraestrutura para o município, especialmente
na manutenção das estradas vicinais e gerais do município.

 Diante disso e na certeza da compreensão dessa Egrégia
Casa de Leis, encaminhamos o presente Projeto, requerendo seja dado ao
mesmo, tramitação em regime de URGÊNCIA.
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Atenciosamente.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL


