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LEI NO 4.052, DE 13 DE AGOSTO DE 2014.

“Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento 」untO a Caixa Econ6mica

Federal atraves do Programa de Acelera印do Crescimento - PAC 2 - Pavimenta9肴O e

Qualificapao de Vias Publicas e da outras providencias・,.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA faz saber que a c含mara M皿icIPal

aprovou e ele sanciona e promulga a segulnte Lei.

Art. lO Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento 」untO a Caixa

Econ6mica Federal’atraV6s de operap6es de credito ate o limite de R$ 1.500.000,00 (um

milh肴o e qui血entos mil reais)・ nO ambito da皿a de financiamento’Observada a legislacao

Vlgente’em eSPeCial os dispositivos legais aplic各veis ao endividamento pdblico atraves da

Resolu9aO CMN nO 375 1 de 2009 e suas a-tera96es emanadas do Senado Federal, destinados a

Pavimentap肴o・ Drenagem’Ca!camento, Sinalizapao e urbaniza辞o da Rua Guilheme Guerbas

Neto・ Observada a leglSlac負o vlgente・ em eSPeCial as disposi弾s da Lei Complementar no 101,

de O4 de maiorde 2000.

Art. 20 - Os recursos oriundos das operap6es de cr6dito’autOrizadas por esta Lei, SeraO

aplicados na execu9肴O de empreendimentos integrantes do Programa de Aceleragiv do

Crescimento PAC -2, 3a Etapa, Sendo:

1・　Pavimenta9肴O AsfaItica’Drenagem’Calcamento, Sinaliza碑o e urbanizagiv da Rua

Guilherme Guerbas Neto.

Art 30 Para a garantia do prlnCipal, enCargOS e aCeSS6rios dos financiamentos ou

OPera96es de credito pelo MunicIPio de Buritama-SP・ Para a eXeCuCaO de obras, ServlCOS e

equlPamentOS Observada a finalidade indicada no a巾go lO, fica o Poder Executivo autorizado a

Oferecer e ou vincular em garantia, em Carater irrevogave- e irretratavel・ a mOdo pro soIvendo,

as receitas e parcelas de quotas do Fundo de ParticIPapaO dos MunicIPIOS.

§ 1O O disposto no caput deste ardgo obedece aos ditames contidos nos incis斗e II do

artlgO 1 59 da Constituicao Federal e’na hip6tese da extinc各o dos impostos ali mencIOnados, OS

fundos ou impostos que venham a substitui-los, bem como, na Sua insuficiencia parte dos

dep6sitos’SeraO COnferidos a Caixa Econ6mica Federal os poderes bastantes para que as

garantias possam ser prontamente exequlVeis no caso de inadimplemento.

§ 2O Para a efetiva9肴O da cessao e/ou da vincula亨各O em garantia dos recursos previstos

no caput deste artigo’froa o Banco do Brasil S′A autorizado a transferir os recursos cedidos

e/ou vmCu上ados a conta e ordem da Caixa Econ6mica Federal, nOS mOntanteS neCeSSarios a

amortizacao da divida’nOS PraZOS COntratualmente estlPulados, em CaSO de cessao, Ou aO

Pagamento dos debitos vencidos e n肴o pagos, em CaSO de vinculapao.

§ 3O Os poderes previstos neste artigo e nos §§ lO e 2O s6 poder着o ser exercidos pela

Caixa Econ6mica Federal’na hip6tese do Municipio de Buritama-SP nfro ter efetuado. no

VenCimento’O PagamentO das obrigac6es assumidas nos contratos de emprestimos.

financiamentos ou operac5es de credito celebrados com a institu南O financeira.
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Art. 40 Os recursos provenientes da opera尊O de credito a que se refere esta Lei deverao

Ser COnSignados como receita no Orcamento ou em crさditos adicionais’nOS temOS do inc. II, §

1O・ art. 32, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 50 Os orやmentos m皿icIPalS COnSlgnar肴O, Obrigatoriamente, aS dota96es

necessalias as amortizap6es e aos pagamentos dos encargos anualS, relativos aos contratos de

financiamento a que se refere o art. I O desta Lei.

ArL 6O Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir creditos adicionais

destinados a fazer face aos pagamentos de obrigac5es decorrentes da operapao de credito ora

autorizada’COmO tambem conslgnar nOS OrCamentOS anuais e plurianuais’durante os prazos

que vierem a ser estabelecidos para emprさstimos’financiamentos ou operap6es de credito por

ele contraidos, dota96es suficientes a amortizacao do prlnCIPal, enCargOS e aCeSS6rios

resultantes, lnClusive os recursos necess各rios ao atendimento da contrapartida do Municipio de

Buritama-SP, nO PrQJetO financiado pela Caixa Econ6mica Federal’COnfome autorizado por

estaIei.

Art. 7O Fica o MunicipIO autOrizado a:

I - ParticIPar e aSSinar contratos, COnVenios, aditivos e temos que possibilitem a execucao da

PreSente Lei;

II - aCeitar todas as condi96es estabelecidas pelas nomas da Caixa Econ∂mica Federal e

Programa de Acelerapao do Crescimento - PAC 2 - Pavimentapao e Qua腫ca碕O de Vias

Urbanas’referente as operap6es de credito’VlgenteS a ePOCa da assinatura dos contratos de

financiamento ;

A巾・ 8O Esta Lei entrar各em vlgOr na data de sua publica9fro, reVOgadas as dispos190eS

em contr各rio.

A「t. 9O Esta Lei entra em vlgOr na data de sua publica9肴O.

Art. 10 - Revogam-Se aS disposICOeS em COn血「io.

Burita血a, 13 de agos`o de 2014; 96 anos Fundacao e 65 anos de EmaⅡCIPa碑O Politica.

S SANTOS TEIXEIRA

Publicado na Divisfro de Expediente do Govemo do Municipio de Bu重出a,垂

SuPra, POr afixacao em local de costume.
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