
 
GABNETE DO PREFEITO  

www.paragominas.pa.gov.br  

PROJETO DE LEI Nº 040/2019.          DE 12 DE AGOSTO DE 2019 

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  Operação  de
Crédito junto à Caixa Econômica Federal - CEF, no âmbito
do  Programa  FINISA  -  FINANCIAMENTO  À
INFRAESTURADA  E  AO  SANEAMENTO,  na  Modalidade
Apoio  Financeiro  destinado  a  aplicação  em Despesa  de
Capital, a oferecer garantias e dá outras providências 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA, SR. PAULO POMBO 
TOCANTINS,  no  uso das atribuições estabelecidas na Lei  Orgânica  Municipal
apresenta  para  apreciação dessa Egrégia  Câmara Municipal  de  Vereadores o
seguinte Projeto de Lei: 
 
Art.  1º. Fica o Poder  Executivo  autorizado,  nos termos desta Lei,  a  contratar
operação  de  crédito  (FINISA),  por  meio  da  linha  de  financiamento  da  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL até o limite de R$ 87.212.561,00 (oitenta e sete milhões
duzentos e doze mil quinhentos e sessenta e um reais), destinados a obras de
infraestrutura, saneamento e outras despesas de capital. 
 

§1º. O recurso proveniente da operação de crédito  autorizada no caput
será,  obrigatoriamente,  aplicado  na  viabilização  de  despesas  de  capital
constantes no Plano Plurianual  - PPA e dos Orçamentos Anuais do Município,
sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes. 
 

§ 2º. Em razão de gastos operacionais e custos com o IOF - Imposto sobre
Operações Financeiras, fica autorizado o acréscimo de até 10% (dez por cento)
no valor de que trata o caput. 

 
Art. 2º. Para garantia do principal, juros e outros encargos da operação de crédito,
fica o Poder Executivo Municipal 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, nos termos do
art. 167, inciso IV, todos 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  a Caixa  Econômica Federal  autorizada a
transferir  os  recursos  cedidos  ou  vinculados  nos  montantes  necessários  à
amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados; 
 

§2º.  Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a vincular,  mediante prévia aceitação da
CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras
decorrentes do contrato celebrado. 
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 § 3º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização
das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei
4.320, de 17 de março de 1964.  

 
Art. 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento
serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. 
 
Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir, na Lei Orçamentária
Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica de Despesas de
Capital,  os recursos necessários aos investimentos a serem realizados com os
recursos provenientes  da operação de crédito  e com os recursos próprios de
contrapartida, quando for o caso, no montante mínimo necessário à realização do
projeto  e  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais
encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, observado
o disposto no parágrafo único do art.  20 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, com
abertura de programa especial de trabalho. 
 
Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, a
qualquer  tempo,  destinados  a  fazer  face  aos  pagamentos  de  obrigações
decorrentes da operação de crédito ora autorizada 
 
Art.  6º. Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário. 
 
Paragominas (Pa), 12 de agosto de 2019 
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