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Piefeituia Municipal áe Bonito de Santa Fé
CGC 08-924.037/0001-18-Av. Epitécio Pessoa, 228-Centro
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MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS...
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Orgânica ívlunicipai vigenie, faço saber que A CAmARA ivIUNíCiPAL decreta e eu
earxr-ÍArtA o nmmul/M-i a o^niiiota l ôi'
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Art- 1® - Fies crisdo o Fundo d© Av2! do Município ds Bonito dô Ssnts Fé,
dô nsturszs finsncsirs, vincuisdo às Sscrstsriss Municipais ds Agricultura 9 Msio
Arnbisnts, Trabaiho. Dsssnvolvimsnto Urbsno s Ação Soeis! © Educação s Culturs,
Dss^^orto 6 Lszsr Gom a finaüdsd© d© provsr rscursos '^ara honrar o ava! "^rsstado sm
nomô dôlô ©m opsraçõss d© crédito r©a!izadas peio Banco do Nord©st© do Brasil S.A.
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crédito que o Banco do Nordeste do Brasii S.A. ceiebre, de acordo com as regras,
termos e condições dos seus programas de crédito, com agentes econômicos
localizados no Município de Bonito d© Santa Fé © Cju© aí ©x©rçaryí a sua atividad©
©conoiTiiCS.

Ari. 2" - O pstrifTiônio inicia! do Fundo d© Aval ssrá constituído m©diants a
transf©rsncia d© r©cursos originários ds Ab9rtura d© Crédito Esp©cia! ©.'ou
sup!©m©ntação orçamsntária, conforms .Ansxo ! da Prssent© Lei.

Art. 3*^ - Constitüsm rscursos do Fundo de Aval!

a) As cornissõss cobradas por conta da Garantia prestada ©m seu
nnma ectinularJac om 0 ÍTorn xíírniila rinrn norror«tn\'

b) O resultado das aplicações financeiras dos recursos'

A. r©cup©ração de crédito de operações honradas corrt recursos por
olo riT>*'i<^AC"

A, rg\/0rg3A Ho saldos Hão apücados'

©) Outros recursos destinados p©!o Pod©r Público ou por "^articularss a
título de doação ou empréstimo
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Prefeitura Municipal de üonito de Santa Jb'e
CÜC 08.924.037/0001-10 -Av. Epitácio Pessoa, 228 - Centro

R 1o _ 0 caiHA positivo spufsclo sm csds sxsrcício ssrá trsrssfsrido psrs o
avorr^í/^in «oniijnto a CfilSfiO dO FundO dS Avs!

R 2® - .As disporiíbiüdadss finsncsirss do Fundo d6 Avs! S6rão aplicadas
no Banco do Nordssís do Brasi! S.A., nos produtos financoiros dssta.

R 3® - O Banco do Nordsste do Brasi! S.A, ssrá o gôstor do Fundo ds
Aval, devsndo os ssus dirsitos a obrigaçõas, dacorrsnías dassa condição, ssrsm
sstabsiscidas msdiants convsnio csisbrado corn a Prafaitura Municipal.

/\rt^ 4° - O Fundo ds Avs! cobrirá 100% (cam por canto) do valor da cada

operação da crédito.

g -^0 _ Q r0gjijc}0 Ho valor do aval prastado ssrá fsito na forma
ocIahalaoiHfí rAn>/ôr>in Ho ni i<a traio a ^"5° Ha AHíaa AroAoHonío

R 2® - Ssrá dsvida ao Fundo ds Avs! comissão cjus ssrá cobrsds ps!o
Banco do Nordssts do Brasil S A sm csds ums das opsraçõss, rsvsrtsndo ssu vslor
Aara a Ci iaHa
r—' — •«-—

Art. 5" - O convênio ds qus trata o §3® do Ari. ®, sstabslscsrá ainda;

ds 1.999

a) O volums máximo ds opsraçõss cjus ssrão avalizadas'

b) Os psrcsntuais da comissão prsvista no §2®do Art prscsdsnts.

Art. 6° - Esta isi sntrará sm vigor na data ds sua publicação.

Art. y - Rsvo'^3m-ss ss dls'^osi'^õss sm contrário

Gabinsts do Prsfsito Munic!'^s! ds Bonito ds Santa Fs-PB sm 25 ds Maio

_ prpfoitA Municipal -



ESTADO DA PARAídA

Prefeituxa Municipal de Bonito áe Santa Fé
CGC 08 924 037/0001-18 - Av Epitácio Pessoa, 228 - Centro

ANEXO!

LEI MUNICIPAL N® 400/SS

§ 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito
especial, até o valor de R$ 20.0Q0,QQ (Vinte mi! reais), destinados a inclusão do
Município, no Fundo de Avai em Convênio com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., de
acordo com as seguintes classificações:

0900 - Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Urbano e Ação Soda!.
15 - Assistência e Previdência

83 - Programa de Integração Social
486 - Assistência Social Geral
2033 - Programa Fundo de Aval do IVIunicípio
3214 - Contribuição a Fundos R$ 20.000,00

TOTAL R$ 20.000,00

§ 2° - Para fazer face as despesas decorrentes da presente Lei, fica o
Poder Executivo autorizado a anular parcialmente a Dotação Orçamentária.

1000 - Sscrsíaria da Agricultura e ^y!9io Ambiente.
13 - Saneamento

77 - Proteção 30 Meio Ambiente
456 - Controle da Poluição
1024 - Proteção das Nascentes dos Cursos d'água
4110 - Obras e Instalações R$ 20.000,00

TOTAL R$ 20.000,00


