
LEI 0 568/2021, DE J 7 DE FEVEREIRO DE 2.021. 

"Autoriw o Poder Executivo n coutrntnr operação 
de crédito com o BAN CO DO BRASJ.L S.A., e tlá 
outms provitlêucios." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, Estado do Cear:\, no u.w de 

suas alribuições legais faço saber que a Cfunaro Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1•. Fica o Poder o::xecmi\ o amori2atlo a c.onlraUir operaç.lio de crédito 

junto ao BAi'JCO DO BRASIL S.A . até o valor de RS :!.000.000.00 (doi~ milhões de 
reais) nos termos da Resolução CI\IN n° 4.589. de 29/06,1017. e suas alterações. 
destinados à PROJETO Dl.i: I VE T IM.ENTOS EM ESPOR'ffi,LAZER E 
DEFESA SOCIAL, observada a lcgislaç.~o vigente. em especial ns disposições da Lei 

Complementar n• 101. de 04 de maio de 2000; 

Parag•·afo único. Os recursos provenientes da opcroçilo de crédito 
autoriLada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos 

no cnput deste artigo. sendo vedada n aplicação de tais recursos em despesas correntes. 
em consonância com o §1° do art. 35 da Lei Complementar n" 101, de 04 de maio de 

2000. 

Art. 2•. Os recursos PfO\Coientes da operação de crédito a que se refere 

esta Lei dever-Jo ser consignado~ com reccila no Orçamento ou em créditos adicionais. 

nos termos do inc. TL art. 32. da Lei Complementar 10112000 e arts. 42 c 43. inc. IV, da 
L.ci n• 4.320/1964. 

Art. 3°. Os orçumentos ou os créditos adicionais dever-Jo consignar, 

anualmente. as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, 
rdativos aos contrato~ de financiamento a que se refere o àJtigo primeiro. 

Art. 4°. fica o Chcfo: uo Puclt:r Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais destinados a fazer face aos pagamemos de obrigações decorrentes da oper.tÇào 

de crédito ora autorizada 

Art. 5". Para pagamento do principaL juros, lll11 f os bnocárins c demais 

encargos financeiros e despesas da operação de crédito. fica o Banco do Brasil autorizado 

a debitar na coma corrente de titularidade do Municipio, mantida em suo agên · a ser 

indicada no contrato. em que sào efetuados os créditos dos recursos do 

montantes necessários ás amortuações e pagarnemo final da 

contratUAlmente estipulados. 



Parngrafo único. Fica dispensada a cmisslio de nom de empenho para a 
realização d4s despesas a que se refere este artigo, nos termos do § 1°. do 1111. 60. da Lei 
4.320. de n de março de 1964. 

Art. 3". Esta h!i entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a.~ 
disposições em contrario. 

PAÇO DA PRP.FEITURA MUNICIPAL DE UMlRIM-CEARÁ, aos 17 de 

fevereiro de 2.021. 

FcUpe Carlos Uc a Sales Ribejro 
PREFEITO MUNICJ \L DE Ul\IURIM-CE 


