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LEI MUNICIPAL Nº 2378, DE 19 DE MAIO DE 2021.

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, RS, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

FAÇO  SABER que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  que  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei. 

Artigo  1º.  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  contratar  com  o  Badesul
Desenvolvimento S.A.  - Agência de Fomento - RS, operações de crédito, até o limite de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Artigo  2º. -  Os  prazos  de  amortização  e  carência,  os  encargos  financeiros  e  outras
condições  de  vencimento  e  liquidação  da  dívida  a  ser  contratada,  obedecerão  às  normas
pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe a
Resolução nº 43/2001 de 21/12/2001 do Senado Federal, bem como as normas específicas do
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - Agência de Fomento – RS, conforme segue:

a) Carência: até 12 (doze) meses
b) Amortização: até 60 (sessenta) meses
c) Juros: trimestrais na carência e mensais na amortização
d) Taxa de Juros:SELIC+5% a.a

Artigo 3º. - Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, como forma de pagamento e
em  garantia  das  operações  de  crédito  de  que  trata  esta  Lei,  os  recebíveis  que  se  fizerem
necessários, provenientes do produto da arrecadação tributária municipal, inclusive quotas-parte
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e do Fundo de Participação
dos Municípios.

Artigo 4º. -  O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal dentro de 30 dias,
contados da contratação das operações de crédito autorizadas por esta lei, cópias dos respectivos
instrumentos contratuais.

Art.  5º -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  adicional  especial  no
orçamento vigente e inserir meta no PPA e LDO até o limite do financiamento com as seguintes

Dispõe  sobre  autorização  para  contratação  de
operações  de  crédito  junto  ao  POE  PIMES  BADESUL
Desenvolvimento S/A, e dá outras providências.



especificações:

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Obras, viação e serviços urbanos
Unidade: 1 - Gestão, Manutenção e Serviço Da Secretaria
Funcional:0026.0782.0137
Projeto: 1012 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Obras
34490520000000 - Equipamentos e Material Permanente     R$  900.000,00

      Projeto: 1.035 – Construção de Pavilhão para o Parque de Máquinas 
   44905100000000 – Obras e Instalações                    R$ 1.100.000,00

       Parágrafo Único:  Servirá de fonte de recurso para abertura do crédito autorizado na
presente  Lei  as  receitas  provenientes  da  Operação  de  crédito  na  proporção  do  excesso  de
arrecadação sobre o valor estimado no orçamento.

Artigo 6º. - Dos orçamentos anuais do Município constarão as dotações orçamentárias
necessárias no atendimento dos encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas pela
presente Lei.

Artigo 7º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, RS, aos 19 dias do
mês de maio de 2021. 

   
  PEDRO DOS SANTOS

        Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração

Certifico  para  os  devidos  fins  que  a  Lei
Municipal nº 2378 de 19/05/2021 foi publicada
no mural da Prefeitura Municipal no período de
19/05/2021 a 19/06/2021.

____________________________
Secretaria de Administração
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