PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
LEI Nº 1517/2011, DE VINTE E DOIS DE JUNHO DE 2011.
Altera disposições da Lei Municipal nº 1.303/2006, de
24 de novembro de 2006.
Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES DE MINEIROS, no interesse
superior e predominante do Município APROVOU, e eu, PREFEITA MUNICIPAL de MINEIROS,
Estado de Goiás, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 2º da Lei Municipal nº 1.303/2006 de 24 de novembro de 2006,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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 a que se referem os
artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", e parágrafo 3º, da Constituição Federal,
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 do Brasil S/A 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.
§ 2. Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder
Executivo autorizado a vincular, mediante prévia aceitação do BNDES, outros
recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do
contrato celebrado.
§ 3º Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos
montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente
estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuarem as
amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.
Art. 2º Mantém-se os demais dispositivos, não alterados por esta lei.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MINEIROS, aos vinte e dois dias
do mês de junho do ano de dois mil e onze (22. 6. 2011).
NEIBA MARIA MORAES BARCELOS
Prefeita do Município de Mineiros (GO)

