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LEI MUNICIPAL N. 1.861, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2.015

“Autoriza o Municipio de Turmalina a 
Contratar com o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S/A - BDMG, Operagdes 
de Cr6dito com Outorga de Garantia e da 
Outras ProvidGncias."

O Prefeito Municipal de Turmalina, Estado de Minas Gerais, faz saber que a 
Camara Municipal aprovou e Ele, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executive do Municipio de Turmalina, autorizado a 
celebrar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A. - BDMG, 
operagoes de credito ate o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhao de 
reais), destinados ao financiamento de obras de infraestrutura urbana, 
observada a legislag§o vigente, em especial as disposigbes da Lei 
Complementar n. 101, de 04 de maio de 2.000.

Art. 2° - Fica o Municipio de Turmalina autorizado a oferecer a vinculag§o em 
garantia das operagoes de ctedito, por todo o tempo de vigencia dos 
contratos de financiamento e ate a liquidag§o total da divida, sob a forma de 
Reserva de Meio de Pagamento, das Receitas de Transferencias oriundas do 
Imposto Sobre Operagdes Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre a 
PrestagSo de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicag§o - ICMS e do Fundo de ParticipagSo dos Munidpios - FPM, em 
montante necesscirio e suficiente para a amortizagSo das parcelas do principal 
e o pagamento dos acessorios da divida.

Par&grafo Unico - As receitas de transfetencias sobre as quais se autoriza a 
vinculagSo em garantia, em caso de sua extingSo, serao substituidas pelas 
receitas que vier a serem estabelecidas constitucionalmente, 
independentemente de nova autorizagSo.

Art. 3° - O Poder Executive do Municipio esta autorizado a constituir o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG, como seu mandatario, 
com poderes irrevogaveis e irretrateveis, para receber junto 3s fontes 
pagadoras das receitas de transferencias mencionadas no caput do artigo 
segundo, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no 
pagamento do que I he for devido por forga dos contratos a que se refere o 
artigo primeiro.
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Par£grafo Unico - Os poderes mencionados se limitam aos casos de 
inadimplemento do Municfpio e se restringem as parcelas vencidas e nao 
pagas.

Art. 4° - Fica o Municipio de Turmalina autorizado a:

a) Participar e assinar contratos, conv§nios, aditivos e termos que possibilitem 
a execupao da presente Lei.
b) Aceitar todas as condipdes estabelecidas pelas normas do BDMG 
referentes as operapfies de credito, vigentes a 6poca da assinatura dos 
contratos de financiamento.
c) Abrir conta bancaria vinculada ao contrato de financiamento, no Banco, 
destinada a centralizar a movimentapSo dos recursos decorrentes do referido 
contrato.
d) Aceitar o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer 
controversias decorrentes da execupao dos contratos.

Art. 5° - Os recursos provenientes da operapao de credito a que se refere 
esta Lei deverao ser consignados como receita no Orpamento ou em cr6ditos 
adicionais, nos termos do inciso ii, § 1°, do artigo 32, da Lei Complementar 
101/2000.

Art. 6° - Os orpamentos municipals consignarao, obrigatoriamente, as 
dotapoes necessarias &s amortizapOes e aos pagamentos dos encargos 
anuais, relatives aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 
primeiro.

Art. 7° - Fica o Poder Executive autorizado a abrir cr^ditos especiais 
destinados a fazer face aos pagamentos de obrigapOes decorrentes das 
operapoes de credito ora autorizadas.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogadas as 
disposipoes em contrario.

Turmalina/MG., 10 de novembro de 2.015.

Zi ImerPtfmeiro Lopes 
Prefeito Municipal.


