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LEI N9 024/93

PARANA

•

•

SÚMUlA:AU'IORIZAO CHEFE00 EXECUTIVOA.'CCONTRA

TARoPERAÇÃODECRÉDrroCCMOBIINCO00 ESTADO

00 PARANÁS.A., ATRAVÉS00 FDU- FUNDOESTADU-
ALDEDESENVOLVIMEN'IOURBIINO,PARA -.EXECuÇÃO
DASOBRASE SERVIçoS:rNT]'X;RANTES00 '-PRCGRAMA

ESTADUALDEDESENVOLVIMEN'IOURBIINO- PEDU.

A câmara Municipal de Diamante DIoeste, Estado

do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

ART. 19 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar .operação
de crédito até o limite de CR$25.000.000,00 (Vinte e cinco 00-
lhões de cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado do paraná S.A.

por prazo não superior a 10 (dez) anos, com taxa de juros, atual.:!:
zação m::meEátia e demais condições a serem"fixadas em contratos

de operações de crédito, podendo as aludidas ~ações serem con-

traidas parceladamente.
9 19 - Omontante expresso em CR$, fixado neste artigo, poderá ser atua-

lizado pela taxa referencial de juros, ou outro indice -"OfiCial

que a substituir.
9 29 Os valores das operações de =édi to estão condicionados a capaci-

dade de endividamento do Municipio, determinadas pela -ReSolução

n9 36/92, do Senado Federal ou de outros dispositivos legais'que

venham a substitui-la.

ARI'. 29 - Os re=sos advindos das operações de =édito autorizadas por é'isã'
Lei, serão aplicados na execução do Programa Estadual de DesenvoJ"
vimento Urbano - PEDU,que prevê investimento -;visando o seu Des~

volvimento Insti'tucional e execução de obras em ',infra-estrutura

Urbana, de conformidade como " ACORDODEPARrICIPAÇÃO"armado ~
tre o Estado do Paraná e o Municipio, e de acordo comas normas
operacionais do Banco do Estado do Paraná S.A., e da Se=etària

de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU.
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AR!'. 39 -

ARr. 49 -

•
ARr. 59 -

fln garantia às operações de crédito, fica o Chefe do Executivo Muni-

cipal autorizado a ceder ao agente Financeiro parcelas do Imposto s£
bre OperaçõesRelativas à Circulação de Mercadorias e Serviços-:-ICMS.
ou tributo que o substituir, emmontantes necessários para amortizar

as prestações do principal e dos acessórios, na forma do que venha a

ser contratado.

Para garantir o pagamentodo principal atualizado monetariamente,ju-

ros multas e demais encargos financeiros decorrentes das .operàções
referidas nesta Lei, o Chefe do Executivo poderá outorgar ao Banco

do Estado do Paraná S.A., poderes para substabelecer, mandato pleno
e irrevogável, para receber e dar quitação no vencimento das referi-

das obrigações Financeiras.
Oprazo e o esquemadefinitivo de Pagamentodo principal reajustavêl
acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações

financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos ~

lo Chefe do Executivo cema entidade financiadora.

ARr. 69 - Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente ao da con;~
tratação das operações de crédito, o orçamento do Município, consig-

nará dotações próprias para amortização do principal e dos acessó -

rios das dívidas contratadas .

•ARr. 79 - Esta Lei entrará emvigor na data de
disposições em. contrário.

sua públicação, revogadas- .

GABINEI'E00 PREFEI'IOMUNICIPALDEDIAMANTED'OESTE

Aosvinte e dois dias do mês de setembro de 1993.

Wenceslau~---

Prefeito Municipal
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