
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM    

 

 

LEI Nº 315/2007 

DATA:     16 DE OUTUBRO DE 2007. 

SÚMULA: Altera-se o Artigo 1º e parágrafo 1º do 

Art.2º da Lei Municipal Nº312/2007 de 17/09/2007. 

 

 

O Prefeito Municipal Rudimar Nunes Camassola de Santa Carmem, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ saber que a Câmara 

Municipal de Vereadores de Santa Carmem – MT aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto 

ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através de Instituição 

Financeira Pública ou Privada, até o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), observadas as 

disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas do BNDES e as 

condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação. 

 

Nova redação dada pela Lei nº 320/2008: (alterada) 

”Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento 

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através de Instituição 

Financeira Pública ou Privada, até o valor de R$ 228.000,00 (Duzentos e vinte e oito mil reais), 

observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas do 

BNDES e as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação.” 

 

 

Art. 2º ............ 

 

§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no 

caput deste artigo fica a Instituição Financeira Pública ou Privada, autorizada a transferir os recursos 

cedidos ou vinculados à conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários à amortização da dívida 

nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não 

pagos, em caso de vinculação.  

 

§ 2º - Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos 

montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos 

exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o 

seu pagamento final. 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SANTA CARMEM-MT, 16 DE OUTUBRO DE 2007. 

 

 

 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA 

Prefeito Municipal 



 


