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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos
Lopes - MA. Criado pela Lei N° 16 de 09 de Outubro
de 2017 |, exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo
Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através
da internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de
filtros, acesse
https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario.
As consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes -
MA
CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima
de Oliveira
Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro
Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:
ti@stoantoniodoslopes.ma.gov.br
Site: https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL  Nº 073 DE 22 DE OUTUBRO
DE 2021.
EMENTA:
Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento
junto  ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, a oferecer garantias e
dá outras providências.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, até o
valor máximo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões),
observadas  as  disposições  legais  em  vigor  para
contratação de operações de crédito, as normas e as
condições específicas aprovadas pelo BNDES para a
operação.
Parágrafo  único.  Os  recursos  resultantes  do

f inanciamento  autorizado  no  caput  serão
obrigatoriamente aplicados na execução de projetos
vinculado à Linha BNDES Finem – Desenvolvimento
integrado  dos  municípios,  ou  outra  que  venha  a
substituí-la.
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  das cotas-parte  do Fundo de
Participação  dos  Municípios  -  FPM  e  do  Imposto
sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de
Serviços  -  ICMS,  ou  outros  recursos  que,  com
idêntica finalidade, venham a substituí-los.
§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em
garantia dos recursos previstos no caput deste artigo
fica o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - BNDES autorizado transferir os recursos
cedidos ou vinculados à conta e ordem do BNDES,
nos montantes necessários à amortização da dívida
nos prazos contratualmente estipulados, em caso de
cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não
pagos, em caso de vinculação.
§  2º  Na  hipótese  de  insuficiência  dos  recursos
previstos no caput fica o Poder Executivo autorizado
a  vincular,  mediante  prévia  aceitação  do  BNDES,
outras receitas a que se referem os artigos 158 e 159,
inciso I, alínea b, e § 3º, da Constituição Federal para
assegurar  o  pagamento  das  obrigações  financeiras
decorrentes do contrato celebrado.
Art.  3º  Os  recursos  provenientes  da  operação  de
crédito  objeto  do  financiamento  serão  consignados
como receita no orçamento ou em créditos adicionais
Art.  4º  O  orçamento  do  Município  consignará,
anualmente, os recursos necessários ao atendimento
da contrapartida financeira do Município no Projeto e
das  despesas  relativas  à  amortização do  principal,
juros e demais encargos decorrentes da operação de
crédito autorizada por esta Lei.
Art. 5º O chefe do Executivo fica autorizado a abrir,
por Decreto, créditos especiais ou suplementares no
orçamento  vigente  à  época  da  contratação  e  da
liberação dos recursos, até o limite fixado no artigo
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1º,  de  modo  a  atender  as  receitas  e  despesas
provenientes da operação a ser contratada e,  caso
necessário, promover alterações na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Planos Plurianuais vigentes.
Art.  6º  Esta Lei  entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DOS LOPES-MA, AOS 22 DE OUTUBRO
DE 2021.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Emanuel Lima de Oliveira
Prefeito Municipal
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