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Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ 04.214.419/0001-05 

LEI N° 24412006, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2006. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair e garantir operação de crédito junto ao 
BANCO DO BRASIL S. A. até o montante de R$ 1.250.000,00 (Hum milhão e duzentos e 
cinqüenta mil reais), com linha de crédito operacionalizada com recursos do BNDES/Finame, 
destinada ao financiamento para aquisição de usina asfáltica e máquinas e equipamentos para 
pavimentação, de conformidade com as regras estipuladas pelas normas pertinentes e pelo 
disposto nesta Lei. 

Art.2° - São as seguintes as condições a que se subordinará a operação de crédito referidas no 
artigo anterior: 

a) Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP ) + 4% a.a. (quatro por cento ao ano), sendo 1% a.a. 
(um por cento ao ano) do BNDES E 3% a.a. (três por cento ao ano) do agente financeiro; 

b) O limite financiável será de 100% do equipamento adquirido. 

c) Prazo: O prazo estipulado para pagamento será de 54 (cinqüenta e quatro) meses, a iniciar 
após 6 (seis meses) da data de contratação. 

d) A forma de pagamento será em parcelas mensais, sendo a primeira parcela com 
vencimento após o prazo de carência acima estipulado. 

e) Como garantia serão oferecidos os próprios bens a serem adquiridos, na modalidade 
alienação fiduciária. 

Art. 30 - O poder executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, 
contados da contratação da operação de crédito autorizada no art. 10  desta lei, cópia do 
respectivo instrumento contratual. 
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Art. 40 - Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às 
amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos empréstimos para 
financiamento a que se refere o art. l'. 

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 2006. 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO V 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO / 
PROPOSTA FIRME 

Pedido de autorização para realização da operação/Proposta Firme que 
firmam entre si o Banco do Brasil S.A., por intermédio de sua Agência Luís 
Eduardo Magalhães (BA) (2997-1), com sede a Rua Rondônia s/n° - centro, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 00.000.00013189-57, por seu representante abaixo 
assinado; e a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães (BA), inscrita 
no CNPJ sob o n.° 04.214.41910001-05, por seu representante abaixo 
assinado, objetivando ratificar a intenção de contratar a operação de crédito, 
com as seguintes condições: 

Valor do Crédito: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais) 
Finalidade / destinação: aquisição de máquinas e equipamentos. 
Encargos de inadimplência: 
a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos 

termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, 
art. 8, da Lei 9.138, de 29.11.95, e Resolução 2.886, de 30.08.2001, do 
Conselho Monetário Nacional; e 

b) juros moratórios à taxa efetiva de 1 % (um por cento) ao ano; 
c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigível nas datas dos pagamentos, 

sobre os valores em atraso a serem parcialmente pagos e, na liquidação do 
saldo devedor, sobre montante inadimplido. 

Fonte/Origem dos Recursos: BNDES/FINAME - Programa de Intervenções Viárias 
Provias (Resolução CMN 3.372, 16.06.2006, homologada pelo BNDES). 
Atualização Monetária: Taxa de Juros de Longo Prazo O TJLP. 
Taxa de Juros Efetiva: 4% a.a. 
Prazo Total: 54 meses (cinqüenta e quatro meses). 
Liberação: imediatamente após a assinatura do contrato 
Carência: 06 (seis meses). 
Amortização: 48 (quarenta e oito) parcelas mensais 
Garantias: reserva de meio de pagamento, mediante autorização de débito em 
conta-corrente. 

Protocolo de Intenções aprovado pelo BNDES por meio do Termo de Habilitação n° 
147de 01/11/2006. 

Obs.: os signatários estão cientes de que a contratação do financiamento 
dependerá, além da autorização da STN, da aprovação final pelo Banco do Brasil e 
da homologação pelo BNDES. 

Seguem, em anexo, cronogramas de desembolso e de reembolso da operação. 
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Pessoa para contato no Banco do Brasil: 
(Marco Antônio Fernandes, telefone (77) 36281414 - celular 9971-0764 
Pessoa para contato na Prefeitura: 
(Vanderlino Cândido Rodrigues, telefone (77) 36289000-celular 8802-4771 

Luís Eduardo Magalhães (BA), 10 de novembro de 2006 

Banco do Brasil S.A. 
Mário Shujiro Otsubo 
Gerente de Agencia 

De acordo. 	
/ 
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Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

Oziel Alves de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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