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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.491, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2.014 
Autoriza o Poder Executivo a adquirir títulos CVS, 
de titularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, mediante financiamento, para 
utilização em pagamento de dívidas de operações de 
empréstimos habitacionais da Companhia de 
Habitação Popular de Bauru - COHAB-Bauru, bem 
como garantir operação de financiamento entre a 
Companhia de 1 labitação Popular de Bauru -
COHJ\B-Bauru e a Caixa Econômica Federal, como 
agente operador do FGTS para aquisição de Títulos 
CVS, de titularidade do FGTS, destinados à 
liquidação de operações de ·empréstimos 
habitacionais. vencidos e vincendos junto àquele 
fundo e a operação de parcelamento entre a 
CQHAB-Bauni e a Caixa Econômica federal, 
referente ao débito com o seguro habitaciona l. 

O ~REFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber.que a CâtTJara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei : 

Art. 1º 

§ Iº 

§ 2º 

Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir títulos CVS, de titularidade do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), mediante financiamento junto ao Agente Operador do FGTS, bem como garantir 
operação de financiamento entre a Companhia de 1 lab(tação Popular de Bauru - COHAB-Bauru e a Caixa 
Econômica Federal-CAIXA, como Agente Operador do fGTS, para aquisição de tílulos CVS. de titularidade 
do FGTS, destinados à liquidação de operações de empréstimos habitacionais vencidos e vincendos firmados 
pela.Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB-Bauru junto àquele fundo. 

O valor máximo das operações indicadas será de: 

1- R$ 372.583.36 1,44 (trezentos e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e 
sessenta e um reais s: quarenta e quatro centavos) para aquisição de títulos CVS pelo Poder 
Executivo. mediante operação de financiamento, junto ao Agente Operador do fGTS; 

II- R$ 259.587.272,78 (duzentos e cinquenta e nove milhões, quinhentos e oitc11ta e sete mil, duzentos e 
setenta e dois reais e setenta e oito centavos) para garantir operação de financiamento entre a 
Companhia de 1 labitação Popular de Bauru -COHAB- Bauru e o Agente Operador do FGTS, bem 
como de seguro habitacional. 

Os valores constantes no parágrafo anterior sofrerão a devida atuàlização monetária quando da efetiva 
contratação. 

Art. 2° Fica autorizado também ao Poder Executivo garantir a operação entre a COI IAíl-Bauru e a Caixa Econômica 
Federal, objetivando o parcelamento do débito referente áo seguro habitacional. 

Art. 3º Os valores das operações indicadas nesta lei terão como teto máximo o limite legal de endivigamento do 
Município, seja na modalidade de financiador direto ou de garantidor das operações de financiamento, nos 
moldes das resoluções vigen\es do FGTS. 

Art. 4° Os prazos de amortização. carência, encargos financeiros, garantias e outras condições de vencimento e 
liquidação da dívida previstas no art. 1° dessa lei. obedecerão ao estabelecido na Resolução nº 286 do 
Conselho Curador do FCVS e nas Resoluções 479. 512 e 7 16 do Conselho Curador do FGTS. bem como as 
normas específicas do Agente Operador do FGTS. 

Parágrafo único. As propostas serão previamente submetidas à aprovação da S.ecrctaria do Tesouro Nacional (STN) quanto à 
verificação do cumprimento dos limites e condições, conforme disposto no Art. 32 da Lei Complementar nº 
101 , de 04 de maio de 2.000. 

Art. 5° Fica.o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das operações de financiamento de que trata esta lei, as 
quotas-partes do Fundo 'de Participação dos Municípios. 
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Art. 6° O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aceitação pela 
Caixa Econômica Federal da proposta de parcelamento das operaçpcs de financiamento, autorizadas por esta 
lei, cópias dos respectivos instrumentos contratuais, contados da formalizaçi:\o. pela Caixa Econômica 
Federal, das operações de financiamento autorizadas por esta lei, cópias dos respectivos instrumentos 
contratuais. · 

Parágrafo único. O Poder Executivo apresentará detalhadamente à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) no início e final de cada exercício, o yalor total das operações firmadas éomo financiador direto, bem 
como aquelas cm que figurar como garantidor das operações firmadas pela Companhia de Habitação Popular 
de Bauru .:.. COHAB, inclusive com as dem.onstrações individuais por contratos. 

Art. 7° 

Art. 8º 

Dos orçamentos anuais do Município constarão as dotações orçamentárias quando necessanas ao 
atendimento dos encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas pela presente lei, sendo que a 
Companhia de Habitação Popular de Bauru - · COHAB-Bauru deverá informar os valores decorrentes das 
operaçõe~ de que trata a presente lei para inclusão no Orçamento do correspo'ndente exercício. 

Esta lei entra cm vigbr na data de sua publicação. 

Bauru, 27 de fevereiro de 2.0'14. 

Projdo de inic!ativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Depa11amento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 

~L/~ .. / rí). Llt.,~ 
ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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