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LEI No 906/99 Areia Branca, 25 de Outubro de 1999

CRIA O FUNDO DE AVAL DO MUNICíPIO OE
ARETA BRANCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Att. 3" - Constitui recursos do Fttndo de Aual :

a) as comí-ssões cobradas por conta da garantia
prestadq. em serr nonte;

b) o resultado do,s aplicações financeíras dos
recursos;

O PRE,FEI"C} COJVISTITUCIOATAL DO MUNICÍPIO DE
AREIA BR.{{VCÁ, DSTADO DO RrO G]RÁNDD DO NORTD. IqÁÇO SÁ-
.BER QUD CAIUTARA MUNICIPAL, D.EU SáNCIOIYO A SDGUINTE LBI:

Art.lo - Ficq. crtado o FUNDA DE AVAL do Municí-
pio de Areia Brantca", d.e natureza. financeira, vlnculado ao Gabi-
nete Cíuil, com a finalidade de prover recrzrsos.parq. honror aqtnl prestado em nome dele em operações de crédito realizadq.s
pelo BANCO DO IVORDESTE DO BRASIf, S.Á.

Parâgrafo Único - Poderão ser ava.llzados pelo
Fttmdo de Operações de-Crédito que o BANCO DO IVORDE§TE DO
BRASIL S.A. celebre, de acordo cotn qs regrq.s, terrnos de condl-
ções dos seu s prograffKls de- c1éd!to, com agentes econômicos Io-
ôqlizqdos no lfrunícípio de Arelq. Bránca, e que an e:,cerçam d surr-
ativldade econômlcq.

Att. 2" - O Patrtmônlo intcio,l do FUNDO DE AVAL
serâ. constituíd.o mediante transferêncla de recursos oriainarlos
da Untdade @*stora O9O9 : Secrétarla de Agrlcultura : 7Ü59: Pro-
jeto / Atiuidqde: Frtndo de Aual Munieipat ao Banco do Nardeste
do Brasil S/A; Dotaçdo 3450-41.

c)

d)

a recuperaçdo do crédito de operações hort-
rqd.q"s cotÍt recza,rsos por ele prouidos;
q reuersão de sald.o não aplicado;

e) otttros r.eal.trso,s d.estinados pelo Poder Público
gfulf,;r:*:ylares a título de doação, em.
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PREFTITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
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-§ I "- O saldo lg,osítirrp qDurado em cada" exercício
seguinte, a créd{to do Frtndo ãe Auo-.t d6 Municipio d.e Areia Bran-
cq..

§.2" - Ás disponibilidades Jinanceircrs do fundo
de Aua"l do Município de Areia Bro:tt"ca serdo orplico'das no Banco
d.o Brasit S/A, nos'produtos financelros deste.

§ 3" - O Banca do Nord.este do Brrl,sll S/A sera o
gestor do furgdo de Arry.l, derrcndo os seus dlreitas e obrigagfes,
decottentes dessa condição, ser estabelecidq.s medidas conuênio
celebrado coÍn a Prefeíturq. Munictpal.

Att. 4" - O Frrndo de Arnl cobrirá LOO0/" (cem por
cento) do uq.lor de cqdq. operação de crêdlto,

§ I " - O reajuúe do us.lor do annl prestado serâ.
feito na forrna estabelecida no conuênlo de que trata o § 3' do
artlgo precedente.

§ 2" - Serâ. deaida ao Fttndo de Deserutolvlmento,
comissôo que serâ. cobrada. pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A
em cadq. umq das operações, reuertend.o-se seu ualor parq. o F}.tn-
do.

Att" 5" - O CoruÉnlo de que trata o § 3" do Art. 3"
eúabelecerá. alnda. :

a) o uolutne máxitno de operações que serão auil-
lizadas;

b) os percentttais de comissáo preulsta no § 2"
do Artigo preced.ente.

Art, 6" - Dstq Lei entrq. ern vigor rt"a. data de sua

Ari. 7" - Reuogo:rn-se ors disposiçôes em contrârlo.

Palâcio Cel, Fqusto, Arela Bro:nco,lRM, em 25de outubro de 7999.
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