
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS 
GOVERNO MUNICIPAL 

CNPJ: 07.598.626/0001-90 - CGF: 06.920.257-5 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI N4 821, DE 26 DE AGOSTO DE 2022 

ESTADO DO CEARA 
CAMARA MUNICIPA E ALCANTAR 
PROTOCOLO N .,.. .4..5O 

Livro n^ . ...   

rc arrogado 

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONTRA TAR OPERAcAO DE CREDITO 

COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, Estado do Ceara, no 

use de suas atribuicoes legais e constitucionais. Faco saber que a Camara 

Municipal de Alcantaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operacao de 
credito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., ate o valor de R$ 2.289.665,00 (dois 
milhoes, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinto reais), nos 
termos da Resolucao CMN n°4.995, de 24.03.2022, e suas alteracoes, destinados a 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (ENERGIA SOLAR) EM DIVERSAS 
SECRETARIAS, observada a legislacao vigente, em especial as disposicoes da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Paragrafo unico. Os recursos provenientes da operacao de credito 
autorizada serao obrigatoriamente aplicados na execucao dos empreendimentos 
previstos no Caput deste artigo, sendo vedada a aplicacao de tais recursos em 
despesas correntes, em consonancia corn o § 1° do art. 35 da Lei Complementar 
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 2°. Os recursos provenientes da operacao de credito a que se refere 
esta Lei deverao ser consignados Como receita no Orcamento ou em creditos 
adicionais, nos termos do inc. II, § 1°, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e art. 
42 e 43, inc. IV, da Lei n° 4.320/1964. 

Art. 3°. Os orcamentos ou os creditos adicionais deverao consignar, 
anualmente, as dotacoes necessarias as amortizacoes e aos pagamentos dos 
encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 

primeiro. 
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Art. 4°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir creditos 
adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigacoes decorrentes da 
operacao de credito ora autorizada. 

Art. 5°. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancarias e demais 
encargos financeiros e despesas da operacao de credito, fica o Banco do Brasil 
autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do municipio, a ser indicada 
no contrato, em que sao efetuados os creditos dos recursos do municipio, ou 
qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinadao especifica, mantida 
em sua agencia, os montantes necessarios as amortizacoes e pagamento final da 
divida, nos prazos contratualmente estipulados. 

Paragrafo iinico - Fica dispensada a emissao da nota de empenho para 
a realizacao das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1`--', do art. 60, 
da Lei 4.320, de 17 de marco de 1964. 

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas 
as disposicoes em contrario. 

PAcO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, em 26 

de agosto de 2022. 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALCANTARAS 
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