
AUTOGRAFO DE LEI Nº. 19/2019, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

Aprova conforme redação o Projeto de Lei nº 12/2019, 
de 04 de outubro de 2019, de autoria do Executivo que, 
“autoriza o poder executivo de Novais-SP, a contratar 
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no 
âmbito da linha de financiamento FINISA – financiamento 
à infraestrutura e ao saneamento, e dá outras 
providências”. 

 
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAIS, Comarca de Catanduva, Estado 

de São Paulo, na sua 18ª Sessão Ordinária, do dia 18 de novembro de 2019, e com base na 
Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno; 

 
 
A P R O V A: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo de Novais-SP, autorizado a contratar operação de 
crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de até R$ 750.000,00 (setecentos e 
cinquenta mil reais), no âmbito da linha de financiamento FINISA – Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento, destinado ao apoio financeiro de Despesas de Capital - 
Investimentos, nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29 de junho de 2017 e suas 
alterações posteriores, ou outra que venha se substituí-la, observada a legislação vigente, 
em especial as disposições da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

 
§ 1º - O crédito a ser liberado será destinado integralmente à conclusão das 

obras de creche e pré-escola. 
 
§ 2º - Conforme consta da Carta Consulta aprovada previamente, as demais 

condições da operação são: Periodicidade do Desembolso Semestral; Taxa de Juros: 
CDI+5,7%; Carência de 24 meses; Amortização 96 meses e Prazo Total do Financiamento 
de 120 meses. 

 
Art. 2º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei 

deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos 
do inciso II, § 1º, artigo 32, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

 
Art. 3º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações 

necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro. 

 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia para 

pagamento de amortização, juros e tarifas bancárias e outros encargos da operação de 
crédito, de que trata esta lei, com fulcro nos termos do artigo 167, inciso IV, da Constituição 
Federal, cotas de repartição das receitas tributárias, FPM – Fundo de Participação dos 
Municípios e ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, previstas nos  
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artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica 

finalidade, venham a substituí-los, bem como outras garantias em direito admitidas. 
 
§ 1º Fica a Instituição Financeira depositária autorizada a debitar, e 

posteriormente, transferir os recursos a crédito da Caixa Econômica Federal, nos montantes 
necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente 
estipulados. 

 
§ 2º As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação em 

garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a serem 
estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

Câmara Municipal de Novais – SP, 19 de novembro de 2019. 
 
 
 

DOUGLAS HENRIQUE ROMÃO JORGE 
Presidente da Câmara 

 

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO                                CLAUDINEI CÁCERES GIL 
                       Vice-Presidente                                                                1º Secretário 
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