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CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 
(Lei nº 10.931 de 02.08.2004) 

 

EMITENTE: MUNICÍPIO DE URUPEMA-SC  Vencimento em 18/06/2043 
CNPJ Nº 78.492.576/0001-00 Valor: R$ 1.867.856,23 

Nº SC-45.731/CEF/PRÓ-CIDADES-SETOR PÚBLICO 
BRDE MUNICÍPIOS 
 

1. Em 18 de junho 2043 pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Cláusula “FORMA DE CÁLCULO 
DAS PARCELAS” abaixo, ao BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE, instituição financeira 
pública, com sede em Porto Alegre (RS), na Rua Uruguai, nº 155, 4º andar, e Agência nesta Capital, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 92.816.560/0001-37, ou à sua ordem, a quantia de R$ 1.867.856,23 (hum milhão, oitocentos e sessenta e sete 
mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), acrescida dos encargos devidos, em moeda corrente, 
valor do crédito a ser provido com recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
disponibilizados no âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), tendo como AGENTE OPERADOR 
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, empresa pública brasileira, sendo a responsável pelo controle e 
acompanhamento da execução orçamentária desses recursos, com a finalidade de Implantação da Segunda etapa do 
Programa de Desenvolvimento Urbano de Urupema, conforme Lei Municipal nº 1052/2019, de 13/09/2019, com a 
execução de projetos de requalificação de vias urbanas com drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação, 
implantação de calçadas, mobiliário urbano e revitalização arquitetônica da RUA BOAVENTURA LOPES PINTO DE 
ARRUDA; implantação de DECK E PLATAFORMA METÁLICA DE OBSERVAÇÃO DE TRUTAS na Rua Manoel Pereira de 
Medeiros; implantação de COBERTURA E PLATAFORMA na ponte existente entre a Av. Manoel Pereira de Medeiros 
e a Rua Evaristo Pereira de Souza. 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OPERAÇÃO: 

2. APROVAÇÕES: 

DIRETORIA DO BRDE 
Programa BRDE MUNICÍPIOS 
Decisão do BRDE nº 176.091 
Data de Aprovação: 02/06/2020 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL - MDR 

Programa: PRÓ-CIDADES - Setor Público 
Modalidade: 01-Reabilitação de Áreas Urbanas 
Proposta 013/2019 
Portaria nº 2.576, de 29/09/2020 
DOU: Nº 189. Seção 1, pág. 26, de 01/10/2020 

STN 
Verificação de Limites e Condições para 
Operação de Crédito Interno 

PVL-PVL02.000627/2020-01 
Ofício Autorizativo BRDE/AGFLO-2020/0482, de 14/12/2020 

3. PRAZOS E DATAS DE PAGAMENTO: 

PRAZOS DATAS DE PAGAMENTO (dia determinado: 18) 

Carência: 24 meses 1ª Parcela de Encargos: 18/07/2021 

Amortização: 240 meses 1ª Parcela de Amortização: 18/07/2023 

Total: 264 meses Última Parcela de Amortização: 18/06/2043 

4. ENCARGOS E TARIFAS: 

4.1. Taxa de Juros: 6% a.a (seis inteiros por cento ao ano). 

4.2. Taxa de Administração: 2% a.a. (dois por cento ao ano). 

4.3. Taxa de Risco de Crédito: 1% a.a. (um por cento ao ano). 

4.4. Atualização monetária: Remuneração das contas vinculadas do FGTS, na forma da Cláusula “ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA” adiante. 
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4.5. Tarifa de análise do projeto: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do crédito concedido. 

4.6. Outras tarifas: Conforme Cláusula “Tarifas dos Serviços Prestados” adiante. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO 

5. ENCARGOS: 

I-  Taxa de Juros: equivalente à taxa nominal referida no item 4.1, capitalizada mensalmente, a ser paga mensalmente 
durante o período de carência e de amortização, incidente sobre o saldo devedor atualizado; 

II-  Taxa de Administração: equivalente à taxa nominal referida no item 4.2, capitalizada mensalmente, incidente 
sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência do contrato, a ser paga mensalmente durante os períodos 
de carência e amortização, até o pagamento integral do financiamento; 

III- Taxa de Risco de Crédito: equivalente à taxa nominal referida no item 4.3, capitalizada mensalmente, incidente 
sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência do contrato, a ser paga mensalmente durante os períodos 
de carência e amortização, até o pagamento integral do financiamento; 

6. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: A atualização monetária da presente cédula é realizada da seguinte forma: 

6.1.  Sobre cada parcela desembolsada é aplicada atualização monetária proporcional ao período decorrido entre a 
data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês subsequente. 

6.2.  O saldo devedor e a prestação mensal no período de amortização são atualizados no primeiro dia de cada mês, 
mediante aplicação de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para a remuneração das contas 
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

6.3.  Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, é aplicado o índice adotado para o reajustamento das 
contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o último reajuste do saldo devedor e a data do evento. 

6.4.  Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas vinculadas do FGTS, o saldo 
devedor, bem como as prestações desta cédula, para todos os fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser 
determinado em legislação específica do Conselho Curador do FGTS. 

7. INADIMPLEMENTO: No caso de impontualidade nos pagamentos, a qualquer título, sem prejuízo do vencimento 
antecipado e da imediata exigibilidade de toda a dívida e das demais cominações legais e convencionais, sobre os 
valores em atraso serão cobrados, por dia de atraso e enquanto perdurar a inadimplência, os encargos pactuados para 
adimplência, acrescidos de 1% a. m (um por cento ao mês), capitalizados mensalmente, a título de juros de mora e, 
incidente sobre todos os valores em atraso. 

7.1. Vencimento antecipado: Na hipótese de vencimento antecipado da dívida, por qualquer motivo, os encargos 
incidirão sobre todo o saldo devedor. 

7.2. Multa de inadimplemento: Será devida, ainda, em caso de inadimplemento, financeiro ou não financeiro, multa 
convencional de 2% (dois por cento), cobrada em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, e incidente 
sobre o principal e acessórios, ficando estabelecido que a multa não se destinará à cobertura de despesas 
administrativas, judiciais e/ou honorários advocatícios. 

8. TRIBUTOS, TARIFAS BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS: 

8.1. Responsabilidade por Despesas: São de responsabilidade da EMITENTE os tributos incidentes e os que vierem a 
incidir sobre a presente operação, bem como todas as demais despesas a ela relacionadas ou dela decorrentes, como 
as cobradas pela CEF na qualidade de AGENTE OPERADOR para a liberação dos recursos de acordo com os normativos 
daquela instituição financeira, inclusive as de registros desta cédula e de seus termos aditivos as quais, eventualmente, 
poderão vir a ser adiantadas pelo BRDE. 

8.1.1. Obriga-se a EMITENTE a reembolsar, no prazo de 10 (dez) dias da data em que forem debitadas, as despesas 
adiantadas nos termos do item anterior, assim como aquelas que o BRDE fizer para segurança, regularidade e 
realização de seu direito creditório, sob pena de incidência, sobre os respectivos valores, dos encargos previstos nesta 
cédula para os casos de Inadimplemento. 

8.1.2. Nas hipóteses de alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo EMITENTE, esse é responsável 
por quaisquer débitos, como por exemplo, as multas do BACEN, decorrentes da modificação das informações 
registradas no Cadastro da Dívida Pública – CADIP. 
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8.1.3. Na hipótese da despesa realizada pelo BRDE relacionar-se a mais de uma operação, a importância respectiva 
será lançada na conta referente a qualquer dos instrumentos contratuais. 

8.2. Tributos: Cada liberação de recursos estará sujeita, se for o caso, na forma da legislação pertinente, ao Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativa a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. 

8.3. Tarifas dos Serviços prestados: Serão devidas as seguintes tarifas: 

8.3.1. Tarifa de Análise do Projeto: O correspondente percentual indicado na Cláusula “ENCARGOS E TARIFAS”, 
exigível no ato da primeira liberação, observados os limites constantes no vigente Manual de Fomento Setor Público 
e Privado Pró-Cidades da CEF (Manual Pró-Cidades), atualmente previstos no valor mínimo de R$ 7.000,00 e valor 
máximo de R$ 300.000,00, a título de análise de concessão do financiamento, considerados os custos das análises 
cadastral, jurídica, da proposta, de viabilidade técnica de engenharia e de risco de crédito.  

8.3.1.1. O montante que já houver sido pago a esse título, anteriormente à emissão desta cédula, será abatido do 
valor devido. 

8.3.2. Tarifa de Fiscalização e Acompanhamento: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por vistoria mensal das 
obras. 

8.3.3. Tarifa de Reprogramação de cronograma físico-financeiro: R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

8.3.4. Outras: R$ 100,00 (cem reais) por hora técnica, nos casos de análise de garantias diferenciadas. 

9. UTILIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL 

9.1. É facultado ao EMITENTE utilizar o saldo residual, se houver, do devido empréstimo ora concedido, assim 
considerado o saldo remanescente apurado depois da conclusão e alcance integral do objetivo originalmente 
contratado. 

9.2.  Para tanto, o EMITENTE deve comunicar oficialmente o seu interesse ao BRDE, dentro das condições e do prazo 
estabelecido no Manual Pró-Cidades, estando ciente de que o não cumprimento do prazo estabelecido implica na 
reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do FGTS. 

9.3.  A reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e condições impostas pelo 
AGENTE OPERADOR e pelo BRDE, e como tal está sujeita à cobrança de tarifa(s) operacional(is). 

10. PRAZO DE CARÊNCIA: O Prazo de Carência, indicado na Cláusula “PRAZOS E DATAS DE PAGAMENTO”, é contado 
a partir da data de emissão desta cédula, observado o dia determinado para o pagamento. 

10.1. O EMITENTE tem ciência e concorda que eventual prorrogação do prazo de carência implica em redução 
concomitante do Prazo de Amortização desta cédula em igual número de meses da prorrogação aprovada pelo 
AGENTE OPERADOR e pelo BRDE, mediante a análise de requerimento expresso feito pelo EMITENTE e após o 
pagamento dos pertinentes “TRIBUTOS, TARIFAS BANCÁRIAS E OUTRAS DESPESAS”. 

11. FORMA DE CÁLCULO DAS PARCELAS: 

11.1. Durante o Prazo de Carência: Os “ENCARGOS”, incidentes sobre o saldo devedor, que é reajustado de acordo 
com a Cláusula “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA”, serão calculados de acordo com o Sistema Francês de Amortização – 
Tabela Price, e cobrados mensalmente, tendo a “1ª Parcela de Encargos” com vencimento na data estabelecida na 
Cláusula “PRAZO E DATAS DE PAGAMENTO”, observado o disposto em “Vencimento em dias feriados”. 

11.2. Durante o Prazo de Amortização: O principal da dívida, reajustado de acordo com a Cláusula “ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA”, acrescido da incidência dos “ENCARGOS” pactuados, calculada de acordo com o Sistema Francês de 
Amortização – Tabela Price, será pago ao BRDE em prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira e a última 
nas datas indicadas na Cláusula “PRAZOS E DATAS DE PAGAMENTO”, observado o disposto em “Vencimento em dias 
feriados”. 

11.3. Vencimento em dias feriados: Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra 
em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais ou municipais, inclusive os bancários, será, para todos os fins 
e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, iniciando-se, 
também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação. 

11.4. Quando, ao final do prazo de amortização previsto na Cláusula “PRAZOS E DATAS DE PAGAMENTO”, o saldo 
devedor remanescente é exigível e cobrado pelo BRDE juntamente com a última prestação. 

12. DO PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA: A cobrança das parcelas, determinadas em “FORMA DE CÁLCULO 
DAS PARCELAS” e demais despesas e encargos acessórios de qualquer natureza, será feita mediante um Aviso de 
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Cobrança expedido pelo BRDE, com antecedência, ou por qualquer outro procedimento por este adotado, pelo qual 
informe ao EMITENTE o montante necessário à liquidação de suas obrigações nas datas de vencimento. 

12.1. O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o EMITENTE da obrigação de pagar as prestações do 
principal e os encargos nas datas estabelecidas nesta cédula. 

12.2. O BRDE colocará à disposição do EMITENTE as informações, dados e cálculos que servirem de base para a 
apuração dos valores devidos. 

13. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE: O EMITENTE dá ao BRDE, em caráter irrevogável e 
irretratável, o direito e a autorização expressa para que este ordene ao Banco do Brasil S/A que efetue, quando do 
respectivo vencimento, o débito do valor total ou parcial de qualquer parcela de amortização do principal e demais 
despesas e encargos acessórios de qualquer natureza, relativos ao presente instrumento, nas contas-correntes 
número 10.717-4 (FPM) e número 2503-8 (ICMS), que o EMITENTE mantém na agência 5440-2, podendo para tanto o 
referido Banco lançar mão da disponibilidade existente, comprometendo-se igualmente o EMITENTE a manter, na 
conta-corrente, fundos suficientes para cobrir tal débito. 

14. PRAÇA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados nesta praça, na Agência do BRDE. 

15. ORIGEM DOS RECURSOS: O crédito deferido através desta cédula, na forma da Lei nº 10.931 de 02/08/2004, foi 
aprovado pela Decisão do BRDE indicada na Cláusula ”APROVAÇÕES” do presente instrumento, no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Urbano - PRÓ-CIDADES - SETOR PÚBLICO - Reabilitação de Áreas Urbanas. 

16. GARANTIA PELA VINCULAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO: Para o fiel cumprimento das obrigações contraídas 
neste instrumento, nos termos da Lei Autorizativa Municipal n.º 1052, de 13/09/2019,  devidamente arquivada(s) no 
respectivo processo de financiamento, o EMITENTE transfere ao BRDE, a título de vinculação de meios de pagamento, 
as receitas provenientes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal Comunicação – ICMS – e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, no montante 
suficiente à liquidação do débito, até sua total liquidação. 

16.1. O EMITENTE nomeia e constitui o BRDE seu mandatário, com bastantes poderes para, enquanto não liquidada 
a dívida e na eventualidade de inadimplemento das obrigações ora contraídas, reter, independentemente de qualquer 
notificação, ciência, ou formalidade, diretamente nas contas bancárias previstas na Cláusula “AUTORIZAÇÃO PARA 
DÉBITO EM CONTA”, as receitas municipais decorrentes dos repasses acima descritos, em montante suficiente para o 
integral pagamento do valor principal da dívida e dos demais encargos dela decorrentes, previstos no presente 
instrumento, sem prejuízo de outros critérios legais de atualização monetária aplicáveis. Para tanto, o EMITENTE 
outorga ao BRDE plenos poderes para praticar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do 
mandato, em caráter irrevogável e irretratável, tudo conforme Cláusula “Outorga de Procuração”, adiante. 

16.2. O BRDE poderá, a seu exclusivo critério, na condição de mandatário do EMITENTE e credor deste, promover o 
recebimento de qualquer importância devida, mediante simples apresentação dos recibos correspondentes às 
prestações do principal da dívida, encargos, acessórios, tributos, tarifas de serviços e demais despesas, recibos esses 
que o EMITENTE reconhece antecipadamente como comprovantes hábeis, líquidos e certos da dívida, mantendo o 
presente mandato validade em relação a tributos ou transferências correntes e de capital que, na vigência deste 
instrumento, venham a substituir as receitas oriundas do ICMS e do FPM. 

16.3. As parcelas dos recursos do Erário Municipal que couberem ao BRDE por força da presente cédula serão retidas 
na proporção necessária ao pagamento das obrigações contraídas pelo EMITENTE. Tais recursos serão retidos em 
conta especial bloqueada, junto ao Banco do Brasil S/A, de titularidade do EMITENTE, ficando o BRDE, desde já, 
autorizado a realizar a referida retenção, nos termos do mandato conferido, inclusive de parcelas decorrentes de mora, 
independentemente do motivo, consoante a Cláusula “INADIMPLEMENTO”. 

16.4. Outorga de Procuração: Para efeitos do disposto na Cláusula “AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA 
CORRENTE” e para efetivo cumprimento do caput e demais cláusulas anteriores, o EMITENTE outorgará procuração 
ao BRDE, previamente à solicitação de liberação dos recursos deste financiamento, por instrumento público e em 
modelo fornecido por este, com base nos artigos 683 a 685 do Código Civil Brasileiro, com a finalidade precípua de 
autorização de saque dos valores depositados nas contas corrente em questão, até o limite dos débitos decorrentes 
do presente cédula. 

17. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS - Desembolso: O prazo para realização do primeiro desembolso de recursos do 
financiamento é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, observado o prazo de 
carência. 
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17.1. Decorrido esse prazo ou sua eventual prorrogação, se o primeiro desembolso não foi realizado, o BRDE pode 
promover o cancelamento da operação de pleno direito, com retorno dos recursos às disponibilidades do FGTS. 

17.1.1. É admitida, a critério do AGENTE OPERADOR, a prorrogação do prazo para realização do primeiro desembolso, 
pelo período de até 12 (doze) meses, mediante apresentação de justificativa fundamentada do BRDE e aceita pelo 
AGENTE OPERADOR. 

17.1.2. A solicitação de prorrogação deve ser enviada ao AGENTE OPERADOR antes do término do prazo final para 
realização do primeiro desembolso. 

17.1.3. A prorrogação de que trata este subitem pode ser concedida pelo AGENTE OPERADOR em várias etapas desde 
que o total do prazo prorrogado não ultrapasse a 12 (doze) meses. 

17.2. As parcelas do Financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização monetária, 
independentemente do prazo previsto para a execução da obra e serviços. 

17.2.1. O EMITENTE concorda com o disposto no subitem anterior, e assume, perante o BRDE, inteira responsabilidade 
por eventuais diferenças de atualização que porventura recaiam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas 
por terceiros. 

17.3. A última parcela do desembolso referente às obras e serviços está condicionada à efetiva conclusão do 
empreendimento, devendo, nesta oportunidade, o agente Financeiro encaminhar ao AGENTE OPERADOR, o relatório 
de acompanhamento final de engenharia, baseado em visita técnica, podendo o AGENTE OPERADOR solicitar outros 
documentos que julgue necessário. 

17.4. A liberação de recursos do financiamento é efetuada periodicamente pelo BRDE, respeitada a programação 
financeira do FGTS e o Cronograma Físico e Financeiro, e sua liberação fica condicionada à efetiva execução das 
respectivas etapas das obras/serviços/estudos e projetos, atestada pelo BRDE, observado o disposto nesta cláusula e 
o cumprimento das obrigações contratuais pelo EMITENTE, e também, cumulativamente, ao atendimento das 
seguintes condições: 

a) registro deste instrumento e de suas garantias, na forma da lei, e sua devolução e vias adicionais ao BRDE, com os 
comprovantes dos registros efetuados; 

b) entrega ao BRDE da Procuração Pública nos termos que se refere à Cláusula “Outorga de Procuração”; 

c) comprovação de ter sido notificada a instituição financeira a que cabe receber e repassar ao BRDE as receitas 
vinculadas, sobre a existência da procuração de que trata a Cláusula do “GARANTIA PELA VINCULAÇÃO DE MEIO DE 
PAGAMENTO” deste instrumento; 

d) liberação dos recursos pelo AGENTE OPERADOR, respeitada a sua programação financeira e a disponibilidade dos 
recursos; 

e) entrega ao BRDE do valor equivalente a Tarifas, quando forem devidas; 

f) adimplência do EMITENTE perante o BRDE; 

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais ou, quando tal comprovação já tenha sido 
apresentada e esteja em vigor, apresentação de declaração do EMITENTE a respeito; 

h) comprovação da inexistência de qualquer fato que, a critério do AGENTE OPERADOR e/ou do BRDE, venha alterar 
substancialmente a situação econômico-financeira do EMITENTE, ou que possa comprometer a execução do 
empreendimento ora financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos previstos no projeto 
aprovado pelo AGENTE OPERADOR e/ou do BRDE. 

i) apresentação pelo EMITENTE da Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida 
Ativa da União (CND), ou a Certidão Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) expedidas conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Certificado de Regularidade do FGTS; 

j) apresentação pelo EMITENTE de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP – a ser extraído pela próprio 
EMITENTE e verificado pelo BRDE nos endereços eletrônicos www.previdenciasocial.gov.br ou 
www.receita.fazenda.gov.br ressalvados os casos em que o EMITENTE apresentar declaração atestando que ela não 
dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos; 

k) comprovação da publicação deste instrumento ou seu extrato na Imprensa Oficial; 

l) comprovação do processo licitatório (Edital; Proposta de Preço da empresa vencedora; Atas da comissão de 
licitação; Decreto ou termo de adjudicação; Decreto, ou termo de homologação; Contratos com os vencedores da 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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licitação; Publicações; Ordem de serviço com aceite do contratado); 

m) parecer do Órgão Jurídico Municipal, de data atual, atestando a regularidade de todo o procedimento licitatório e 
sua contratação, nos moldes solicitados pelo BRDE; 

n) apresentar os dados bancários da conta corrente destinada à movimentação dos recursos referentes 
exclusivamente para a finalidade deste financiamento, conforme trata a alínea “a”, inciso III, da Cláusula “Obrigações 
Especiais”. 

o) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, do orçamento, da execução e da 
fiscalização da obra, abrangendo os serviços que fazem parte do empreendimento; 

p) apresentar peças técnicas, como projetos, detalhes, memoriais, orçamentos e cronogramas, devidamente 
atualizadas conforme a execução dos projetos, nos termos dos regramentos do Programa de Desenvolvimento 
Urbano - Pró-Cidades - do Ministério do Desenvolvimento Regional, atendendo às definições, condições e diretrizes 
previstas na Cláusula “NORMAS COMPLEMENTARES”; 

q) apresentar todas as declarações, certidões e documentos exigidos pelos normativos do Programa de 
Desenvolvimento Urbano - Pró-Cidades - do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Conselho Curador do FGTS, 
do Gestor da Aplicação, do AGENTE OPERADOR, do BRDE e também pelas disposições legais e técnicas exigíveis e 
aplicáveis na consecução do objeto financiado e deste instrumento; 

s) Comprovação da devida aplicação da parcela anteriormente utilizada, além da correspondente CONTRAPARTIDA 
(Cláusula “CONTRAPARTIDA”), conforme os cronogramas pertinentes. 

17.5. O Desembolso dos recursos ao EMITENTE serão creditados em até dois dias úteis posteriores à data da entrega 
dos recursos pelo AGENTE OPERADOR ao BRDE e ocorrerão mediante transferências na conta bancária individualizada 
do EMITENTE, vinculada a este instrumento, com prévio depósito dos recursos oriundos da contrapartida, aberta em 
instituição financeira de sua escolha e destinando-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos aceitos pelo 
BRDE, constante no documento de solicitação de desembolso. 

17.6. A última parcela do desembolso referente às obras e serviços está condicionada à efetiva conclusão do 
empreendimento, averiguado pelo BRDE, podendo o AGENTE OPERADOR solicitar outros documentos que julgue 
necessário. 

17.7. A liberação das ·parcelas do financiamento condiciona-se à apresentação, pelo EMITENTE e à análise e aceitação 
pelo BRDE da documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do cumprimento das demais 
exigências expressas, detalhadas e aprazadas no Manual Pró-Cidades, divulgado pelo AGENTE OPERADOR, aplicáveis 
presente modalidade de operação, ao qual o EMITENTE declara conhecer e acatar em todos os seus termos. 

18. CONTRAPARTIDA: O EMITENTE obriga-se a participar do investimento necessário para a realização do 
empreendimento, finalidade deste financiamento, a título de contrapartida, mediante depósito, de recursos próprios, 
antecipado a cada desembolso, em conta bancária vinculada ao empreendimento destinada exclusivamente para a 
finalidade do crédito, cujos dados bancários serão fornecidos previamente à liberação dos recursos. 

18.1. A contrapartida é estabelecida no Anexo I – QCI, tendo como valor mínimo o equivalente a 5% (cinco por cento) 
do valor total do empreendimento. 

18.2. Do mesmo modo, o EMITENTE obriga-se a realizar com recursos próprios, prévia e concomitantemente, as 
contrapartidas correspondentes a quaisquer excessos que se verifiquem na execução do plano orçado e até a 
conclusão do empreendimento com sua perfeita e imediata funcionalidade. 

18.3. É vedado o depósito de recursos de contrapartida na conta vinculada da operação em valor superior ao do 
investimento constante do QCI aprovado para a operação, bem como a comprovação de integralização de 
contrapartida não transitada pela conta vinculada do empreendimento. 

18.4. No caso de contrapartida não financeira, nos termos das normas e regulamentos do Programa de 
Desenvolvimento Urbano - Pró-Cidades – Setor Público, o EMITENTE se obriga a executar, sob suas expensas, as 
obras, serviços, estudos e projetos na forma proposta, havendo em caso de inobservância a imposição das penalidades 
e procedimentos legais e contratuais pelo BRDE. 

19. OBRIGAÇÕES DO EMITENTE: Além do cumprimento das obrigações financeiras decorrentes deste instrumento, a 
EMITENTE obriga-se ainda a cumprir as seguintes disposições especiais:  

a) Cumprir, no que couber, as disposições do Manual de Fomento (Manual Pró-Cidades), das normas do Conselho 
Curador do FGTS, das do AGENTE OPERADOR, bem como todas relativas ao processamento das operações de crédito 
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estabelecidas pelo BRDE que declara conhecer e se obriga a aceitar, bem como as normas do Banco Central do Brasil; 

b) Permitir ao BRDE o livre acesso às suas dependências e aos seus registros contábeis para efeito de controle da 
colaboração financeira, prestando toda e qualquer informação solicitada; 

c) Mencionar, expressamente, a cooperação do AGENTE OPERADOR (CEF) e do BRDE como entidades financiadoras, 
sempre que fizer publicidade do bem, de sua utilização ou do empreendimento; 

d) Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de 
vigência deste instrumento, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e 
medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo projeto financiado; 

e) Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente durante a vigência deste 
instrumento, comprometendo-se a comprovar ao BRDE, quando solicitado, o cumprimento desta condição e a da 
alínea acima; 

f) Manter o BRDE permanentemente informado de sua situação geral, econômica, financeira, técnica e administrativa 
e do projeto financiado remetendo, até trinta dias após a sua formalização os atos administrativos e legislativos que 
refletirem quaisquer modificações dos dados enviados para a análise do crédito; 

g) Manter registros contábeis em separado de todas as aplicações de recursos no projeto, compreendendo todas as 
fontes utilizadas, comprovando, quando solicitado, a devida aplicação dos recursos previstos no Quadro de 
Composição de Investimentos (QCI) do projeto; 

h) Observar durante o prazo de vigência deste instrumento o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras 
de deficiência; 

i) Aplicar os recursos recebidos unicamente na execução do projeto objeto deste Instrumento Contratual (conforme 
Quadro de Composição de Investimentos); 

j) Aportar os recursos próprios previstos para a execução do projeto, bem como, em sua totalidade, os recursos 
necessários à cobertura de eventuais insuficiências ou acréscimos do orçamento global do projeto; 

k) Arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas com a execução de 
cada Empreendimento, depois de identificados com o número deste instrumento o qual permanecerá à disposição do 
BRDE e do AGENTE OPERADOR pelo prazo de 10 (dez) anos após a liquidação da dívida; 

l) Utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do repasse, exclusivamente para os fins estipulados neste 
instrumento; 

m) Permitir ao AGENTE OPERADOR ou ao BRDE, ampla fiscalização da aplicação dos recursos previstos , franqueando 
a seus representantes ou prepostos o livre acesso a qualquer documento ou registro contábil, jurídico ou de outra 
natureza, bem como a suas dependências, para efeito de controle da colaboração financeira, fornecendo toda e 
qualquer informação solicitada; 

n) Apresentar comprovação documental da condição de detentora de concessão ou permissão do serviço público, se 
for o caso; 

o) Observar a vedação ao depósito de recursos de contrapartida na conta vinculada da operação em valor superior ao 
do investimento constante do QCI (Quadro de Composição de Investimentos) aprovado para a operação, bem como à 
comprovação de integralização de contrapartida não transitada pela conta vinculada do empreendimento; 

p) manter peças técnicas, como projetos, detalhes, memoriais, orçamentos e cronogramas, devidamente atualizadas 
conforme a execução dos projetos, nos termos dos regramentos do Programa de Desenvolvimento Urbano - Pró-
Cidades - Setor Público - do Ministério do Desenvolvimento Regional, atendendo às definições, condições e diretrizes 
previstas na Cláusula “NORMAS COMPLEMENTARES”; 

q) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, comunicando ao BRDE, imediatamente 
e por escrito, qualquer irregularidade que venha a identificar; 

r) apresentar ao BRDE, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes. 
financeiros e/ou prestações de conta, instruídos com a documentação comprobatória; 

s) afixar, em local visível ao público, placa de identificação do empreendimento, conforme modelo definido pelo BRDE, 
nos moldes do AGENTE OPERADOR mantida durante toda a execução do empreendimento; 

t) fazer constar em editais de licitação que porventura divulgar para contratação serviços ou matérias-primas 
destinadas à execução do empreendimento, a condição as que as empresas licitantes não podem ter restrições perante 
o FGTS; 
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u) fornecer, sempre que solicitadas pelo BRDE, informações sobre desenvolvimento das etapas de obras/serviços; 

v) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprindo quaisquer insuficiências de recursos 
que sejam necessárias para a execução do projeto; 

w) contabilizar os recursos recebidos em decorrência do presente instrumento, a ele fazendo referência, em conta 
adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras; 

x) comunicar ao BRDE qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar a “GARANTIA PELA 
VINCULAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO”; 

y) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento; 

z) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a dotação necessária ao 
pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas devidas. 

19.1. A EMITENTE compromete-se ainda a atender as seguintes Obrigações Especiais:  

I. Notificar o BRDE, em até 30 (trinta) dias corridos da data em que tomar ciência, de que ela ou qualquer de suas 
controladas, ou ainda, qualquer dos respectivos administradores, empregados, mandatários, representantes, 
fornecedores, contratados ou subcontratados relacionados ao projeto, encontram-se envolvidos em investigação, 
inquérito, ação, procedimento e/ou processo, judicial ou administrativo relativos à prática de atos lesivos, infrações 
ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a Administração 
Pública, nacional ou estrangeira, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento 
a terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável, desde que não estejam sob sigilo ou segredo 
de justiça, devendo, quando solicitado, pelo BRDE e sempre que disponível, fornecer cópias de eventuais decisões 
proferidas e de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais firmados no âmbito dos citados procedimentos, bem como 
informações detalhadas sobre as medidas adotadas em resposta a tais procedimentos. Para fins dessa obrigação, 
considera-se ciência da EMITENTE:  

a) o recebimento de citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, efetuadas por autoridade judicial ou 
administrativa, nacional ou estrangeira; 

b) a comunicação do fato pela EMITENTE à autoridade competente; e 

c)  a adoção de medida judicial ou extrajudicial pela EMITENTE contra o infrator.  

II. Não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, 
pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de qualquer forma com a finalidade da colaboração financeira, assim 
como não praticar atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o 
mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos 
e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável e a 
tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, mandatários, empregados, representantes, 
fornecedores, contratados ou subcontratados relacionados ao projeto, seus ou de suas controladas, de fazê-lo.  

III. Para dar consecução aos procedimentos necessários de fiscalização, o EMITENTE deverá: 

a) Abrir (nova conta) e manter conta corrente específica e exclusiva, da titularidade da Prefeitura, em instituição 
financeira de sua escolha, a qual deve ser informada (com todos os dados necessários) antecipadamente ao primeiro 
desembolso dos recursos, exclusivamente para a finalidade de que trata o empreendimento, objeto deste 
financiamento, transferindo imediatamente para a mesma os recursos provenientes de todas as fontes de 
financiamento e custeio do projeto financiado, e utilizando-a exclusivamente para efetuar todos os pagamentos 
relacionados com o objeto deste instrumento; 

b) Apresentar comprovação financeira, a cada etapa da obra, com os seguintes itens: extrato bancário da 
movimentação financeira da conta específica e exclusiva do projeto, respectivas notas fiscais e comprovantes de 
pagamento, entre outros documentos e medidas que possam ser exigidas pelo BRDE para sua plena comprovação; 

c) Apresentar comprovação de engenharia: Planilhas de medição da utilização dos recursos, ART de fiscalização e 
Laudo Técnico de medição com relatório fotográfico demonstrando a evolução física da obra, entre outros documentos 
e medidas que possam ser exigidas pelo BRDE para sua plena comprovação. 

20. DISPOSIÇÕES ESPECIAIS DA CEF: 

a) É possível a sub-rogação de pleno direito da CEF nos créditos e garantias constituídos pela EMITENTE em favor do 
BRDE. Nesse caso, fica definido que a liquidação antecipada deste instrumento, seja por iniciativa da EMITENTE ou do 
BRDE, dependerá de prévia e expressa anuência da CEF, sob pena de ineficácia do ato e, consequentemente, da 
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quitação conferida; 

b) A CEF sub-rogar-se-á automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídas pelo EMITENTE em 
favor do BRDE, nas hipóteses de falência, intervenção ou liquidação extrajudicial do BRDE; 

c) O EMITENTE se responsabiliza sobre eventuais diferenças de atualização que venham a recair sobre o custo do 
empreendimento financiado, reclamada por terceiros; e, 

d) Fica autorizado o BRDE e a CEF a fornecer as informações necessárias ao acompanhamento dessas operações pelo 
Conselho Curador do FGTS e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Regional, e 
órgãos de controle interno e externo da União. 

21. MEIO AMBIENTE E POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL DO FGTS 

21.1. Meio Ambiente: As seguintes regras regerão a relação do EMITENTE com o BRDE, sem prejuízo de toda a 
legislação aplicável, no que diz respeito aos possíveis efeitos do projeto/equipamento financiado junto ao meio 
ambiente: 

a) Caso o projeto financiado venha a provocar qualquer dano ambiental efetivo, fato assim considerado pela legislação 
federal ou estadual vigentes em relação à matéria, o BRDE exigirá do financiado a imediata reparação do dano 
ocorrido, sem prejuízo da suspensão das liberações até a total eliminação da causa do dano; 

b) Na hipótese de haver sido liberada a totalidade dos recursos, poderá o BRDE decretar o vencimento antecipado da 
cédula com todas as consequências previstas na Cláusula de “VENCIMENTO ANTECIPADO”, caso não haja imediata 
reparação do dano havido e a total eliminação da causa do dano; 

c) Na hipótese do BRDE vir a ser acionado judicialmente, por quem quer que seja, com a finalidade de responder 
financeiramente por dano ambiental causado pelo projeto financiado e, em tendo que efetivamente fazê-lo, fica desde 
já assegurado seu direito de regresso contra o devedor, ora financiado. 

21.2. Política Socioambiental do FGTS: A EMITENTE declara estar ciente e ter sido orientada pelo BRDE a observar as 
condições estabelecidas na Resolução do Conselho Curador nº 761/2014, na Instrução Normativa do Ministério do 
Desenvolvimento Regional nº 12 de 09/06/2015 e na Circular CAIXA nº 681, de 10/06/2015, suas alterações e 
aditamentos, bem como atender a Política Socioambiental do FGTS e das exigências legais aplicáveis, com vistas ao 
melhor andamento do empreendimento. 

22. VENCIMENTO ANTECIPADO: A utilização do crédito será suspensa e esta cédula poderá ser considerada vencida 
antecipadamente, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos casos de: 

a) Inadimplemento do EMITENTE, dos Intervenientes, ou de ente ligado ao EMITENTE quanto às obrigações contraídas 
neste instrumento, ou decorrentes de lei, bem como de outras obrigações contraídas com o BRDE; 

b) Cessão ou transferência, a qualquer título, dos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, bem como 
qualquer forma de alienação ou oneração dos bens financiados e/ou integrantes da garantia, sem prévia e expressa 
autorização do BRDE; 

c) Procedimento judicial ou qualquer evento que possa afetar a “GARANTIA PELA VINCULAÇÃO DE MEIO DE 
PAGAMENTO”; 

d) Ocorrência de qualquer hipótese de antecipação legal do vencimento; 

e) Não comprovação física e/ou financeira da realização do projeto financiado e/ou aplicação dos recursos do 
financiamento em finalidade diversa da prevista neste instrumento, sem prejuízo de o BRDE comunicar esse fato ao 
Ministério Público Federal para os fins e efeitos da Lei nº 7.492, de 16/08/86; 

f) Existência de sentença condenatória transitada em julgado, em razão da prática de atos, pelo EMITENTE, que 
importem em trabalho infantil, trabalho escravo, ou crime contra o meio ambiente, salvo se efetuada a reparação 
imposta ou enquanto estiver sendo cumprida a pena imposta, observado o devido processo legal; 

g) Falsidade de qualquer declaração firmada pelo EMITENTE ou seus coobrigados com a finalidade de obtenção do 
crédito ora contratado, em especial as declarações exigidas; 

h) inexatidão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, bem como as condições que possam alterar a 
concessão desse financiamento; 

i) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo, sem 
o prévio e expresso consentimento do BRDE; 

j) retardamento ou paralisação das obras/serviços/estudos e projetos por dolo ou culpa do EMITENTE, ou no caso de 
justificativa não aceita pelo BRDE; 
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k) deixar de concluir as obras/serviços/estudos e projetos no prazo contratual; 

l) comprovação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste financiamento; 

m) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério do BRDE, comprometa a execução do 
empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado; 

n) constituição, sem consentimento expresso do BRDE, de qualquer outro ônus ou gravame sobre “GARANTIA PELA 
VINCULAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO”; 

o) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer avença firmado pelo EMITENTE com terceiros e 
que, a critério do BRDE, possa prejudicar e/ou colocar em risco o crédito ora concedido; 

p) determinação de suspensão dos desembolsos ou de extinção deste instrumento por órgãos de controle externo ou 
decisão judicial, conforme o caso, 

q) alteração de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o empréstimo, com a execução e com 
o funcionamento do(s) empreendimento(s), que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste instrumento e 
nos demais a ele vinculados; 

r) ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos – FGTS; 

s) descumprimento do cronograma de execução das obras, inclusive em caso de contrapartida não financeira; 

22.1. Na ocorrência do mencionado na alínea “e", sem prejuízo das hipóteses de vencimento antecipado, o EMITENTE 
ficará sujeito à multa de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não 
comprovados, acrescido dos encargos devidos – ajustados neste instrumento – a partir do dia seguinte fixado através 
de notificação judicial ou extrajudicial, até a data da efetiva liquidação do débito. 

22.2. Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações 
contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos 
nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil. 

22.3. O EMITENTE obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato ao BRDE da ocorrência, 
iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de 
incorrer na hipótese da alínea “h” desta cláusula. 

22.4. O BRDE, além de adotar as medidas previstas nesta cláusula e na cédula, comunicará o fato ao Ministério Público 
Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986. 

23. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS: O EMITENTE pode liquidar sua dívida 
antecipadamente ou efetuar amortizações extraordinárias mediante prévia comunicação ao BRDE. Neste caso, o valor 
do abatimento decorrente da amortização/liquidação deve seguir os ditames das “Normas Complementares”, as quais 
declara conhecer e acatar. 

23.1. Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas de Administração e de Risco de Crédito previstas 
na Cláusula “ENCARGOS”, aplicadas sobre o saldo devedor, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao 
BRDE dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente financiamento, nos moldes de 
atualização incidência dos encargos previstos nas normas pertinentes. 

24. DECLARAÇÃO: O EMITENTE declara e se compromete, até o final e total cumprimento das obrigações 
decorrentes deste instrumento, a: 

a) estar de acordo com os custos das obras relativas aos projetos aprovados pelo BRDE, limitados ao valor 
contratado; 

b) conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na Cláusula “ LIBERAÇÃO DOS RECURSOS - 
Desembolso” e declara ainda reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada ao BRDE em relação às 
despesas incorridas pelo EMITENTE, caso seja autorizado o início de obras, serviços, estudos e projetos em área 
em processo de regularização e/ou a aquisição; 

c) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente instrumento foram tomadas, obtidas e 
estão válidas e eficazes; 

d) a celebração da presente cédula não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, 
contrato ou avença de que o EMITENTE seja parte; 

e) responsabiliza-se e assume qualquer ônus que venha a ocorrer, relativo à questão de natureza fundiária que se 
referir ao presente instrumento, desde que não esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pelo BRDE; 
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f) está ciente de que as condições e informações referentes a este instrumento podem ser fornecidas, quando 
solicitadas, aos órgãos e entidades de controle pertinentes, bem como serem encaminhadas cópias da presente 
contratação aos referidos órgãos entidades; 

g) responsabiliza-se a assumir, como contrapartida, todos os recursos necessário ao cumprimento do 
objeto/objetivo deste instrumento, caso o valor referente os custo das obras/serviços/estudos e projetos relativos 
ao objeto financiado sejam superiores aos aprovados pelo BRDE; 

h) não estar descumprindo embargo de atividade, nos termos do art. 11 do Decreto nº 6.321, de 21.12.2007; 

i) procedeu a verificação da situação de regularidade do empreiteiro/fornecedor junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, quanto ao cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo, conforme lista 
informada pela Portaria Interministerial nº. 02/2015. 

25. FIEL DEPOSITÁRIO: O EMITENTE assume o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO dos livros e/ou documentos fiscais, notas 
fiscais, Faturas, duplicatas ou outros documentos decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos 
recursos objeto deste instrumento, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados relativamente 
ao empreendimento, que os possuirá em nome do BRDE. 

25.1. Desde já, o EMITENTE e o se obriga a guardá-los, conservá-los e a entregá-los ao BRDE, de imediato, quando por 
este solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor. 

25.2. Bem como, o EMITENTE se obriga a guardar e conservar os materiais e itens de investimento adquiridos com 
recurso do presente financiamento e não assentados no empreendimento. 

25.3. O EMITENTE assume o encargo em nome do BRDE, de forma não onerosa e gratuita durante toda a vigência 
desta cédula. 

26. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Fica o EMITENTE ciente que o BRDE não detém competência ou atribuição para 
fiscalizar a atuação do EMITENTE nos procedimentos licitatórios, estando isento de toda e qualquer responsabilidade 
ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos. 

26.1. O EMITENTE declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do objeto deste 
instrumento de crédito é efetuado por engenheiros e arquitetos do BRDE ou prepostos, cuja finalidade, específica e 
exclusiva, é a aferição da aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar. 

26.2. O EMITENTE declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita técnica ao empreendimento 
pelo BRDE é feita exclusivamente para efeito de inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos, não se 
configurando em fiscalização ou em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços 
acompanhados pelo BRDE ou prepostos. 

26.3. O EMITENTE está obrigado a ressarcir e/ou indenizar o BRDE e seus empregados, por qualquer perda ou dano, 
de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de 
decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e 
procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento 
que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de 
responsabilidade do EMITENTE relativos ao objetivo deste instrumento. 

27. NORMAS COMPLEMENTARES: Aplicam-se a este instrumento, no que couber, as normas do Conselho Curador do 
FGTS, do Gestor da Aplicação, do AGENTE OPERADOR e do BRDE para operações de financiamento e ao 
desenvolvimento do objeto deste financiamento, aplicando-se quanto a esse as normas, com suas definições e 
condições, previstas na Lei nº 8.666/93, em Acórdãos do TCU, especialmente no Acórdão nº 632/2012, nas orientações 
técnicas editadas pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), em especial a Orientação Técnica 
OT – IBR 001/2006, as quais o EMITENTE declara conhecer e se obriga a cumprir. 

28. AUTORIZAÇÃO ESPECIAL: O EMITENTE autoriza o BRDE, durante a vigência do presente instrumento, a promover 
a abertura de cadastro em seu nome, prestar, solicitar e receber informações originadas do Sistema de Informações 
de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR –, ou de quaisquer outras fontes oficialmente constituídas, compartilhando 
com essas fontes as informações existentes. Por outro lado, declara ter ciência de que o BRDE, por força da 
determinação do Conselho Monetário Nacional, está obrigado a prestar informações ao Banco Central do Brasil – 
BACEN sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade.  

28.1. A autorização será automaticamente estendida a qualquer outra entidade que, no prazo de vigência deste 
instrumento, venha a substituir e/ou complementar os órgãos em sua competência e função. 
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29. CERTIDÕES: O EMITENTE apresentou as seguintes certidões e certificados: Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, código 96D7.B86D.7F70.8805, 
validade de 20/04/2021 a 17/10/2021; Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa 
n° 15553767/2021, validade de 13/05/2021 a 08/11/2021; Certificado de Regularidade do FGTS nº 
2021041002111091157805, validade de 10/04/2021 a 07/08/2021; Certificado de Regularidade Previdenciária nº 
989975-193941, validade de 03/02/2021 a 02/08/2021; Certidão do TCE-SC nº 37783/2021, emitida em 06/03/2021 
e válida até 05/06/2021; Documento de Regularidade Ambiental – Declaração de Atividade Não Constante n° 
584963/2021, 584970/2021 e 584969/2021, todas de 17/05/2021, válida(s) até 17/05/2022, emitida(s) por Instituto 
do Meio Ambiente – IMA; o EMITENTE apresentou também cópia do Recibo de Entrega Via Internet de RAIS Ano-Base 
2020, código 815.7698.3673.000.66. Foram realizadas as seguintes CONSULTAS em 25/05/2021: ao Cadastro de 
Entidades Devedoras Inadimplentes (CEDIN) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - suspensa por decisão judicial do 
processo nº 0005633-70.2010.2.00.0000, conforme informação no site do CNJ - em substituição, o EMITENTE 
apresentou cópia da Certidão do TRF4, emitida em 01/03/2021 e válida até 01/07/2021, atestando a regularidade 
no pagamento de precatórios; cópia da Certidão do TRT12, emitida em 03/03/2021 e válida até 01/07/2021, 
atestando a regularidade no pagamento de precatórios; cópia de Certidão de Precatórios do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina – TJSC, de 03/02/2021 e válida até 31/12/2021, ; ao Cadastro de Empregadores que tenham submetido 
trabalhadores à condição análoga à de escravo; ao site do Tesouro Nacional (SAHEM) sobre Verificação do 
Adimplemento com a União para efeito do disposto no inciso VI do Artigo 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, 
de 2001, onde consta a informação de que, quanto às Obrigações Financeiras e Obrigações Acessórias, “não há 
obrigações nesta data”; ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, realizada pelo 
DECOF/BRDE, o qual informa - por meio do e-mail remetido pelo funcionário João Francisco Cé, em 25/05/2021, às 
15:01 - que o EMITENTE não se encontra inscrito como inadimplente no CADIP. 

30. ANEXOS: Integram a presente cédula para todos os fins de direitos, além de outros documentos pertinentes: 

a) Anexo I – Quadro de Composição de Investimentos (QCI); 

b) Anexo lI – Cronograma de Desembolso; 

c) Anexo lII – Minuta de Declaração de Funcionalidade do Empreendimento - Programa PróCidades; 

d) Anexo IV – Minuta para Procuração Pública; 

e) Anexo V - Minuta de Termo de Notificação e de Autorização ao Banco Recolhedor. 

31. SUCESSÃO E FORO: As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, 
ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer 
outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o 
estabelecido na Cláusula “PRAÇA DE PAGAMENTO”. 

EMITENTE/TOMADOR: MUNICÍPIO DE URUPEMA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 
78.492.576/0001-00, com endereço em Av. Manoel Pereira de Medeiros, 155, Centro, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal, senhor EVANDRO FRIGO PEREIRA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 
018.811.849-78, reside em Rua Olavo Pereira Machado, 94, Centro, Urupema-SC, em URUPEMA-SC. 

Florianópolis-SC, 25 de maio de 2021. 

EMITENTE: 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE URUPEMA 
CNPJ Nº 78.492.576/0001-00
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ANEXO I 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS (QCI) 

 

O crédito aberto pela CCB SC-45731/CEF/PRÓ-CIDADES-SETOR PÚBLICO, de 25 de maio de 2021, será utilizado 
para Implantação da Segunda etapa do Programa de Desenvolvimento Urbano de Urupema, conforme Lei 
Municipal nº 1052/2019, de 13/09/2019, com a execução de projetos de requalificação de vias urbanas com 
drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação, implantação de calçadas, mobiliário urbano e revitalização 
arquitetônica da RUA BOAVENTURA LOPES PINTO DE ARRUDA; implantação de DECK E PLATAFORMA METÁLICA 
DE OBSERVAÇÃO DE TRUTAS na Rua Manoel Pereira de Medeiros; implantação de COBERTURA E PLATAFORMA 
na ponte existente entre a Av. Manoel Pereira de Medeiros e a Rua Evaristo Pereira de Souza. 

 

 

Florianópolis, 25 de maio de 2021. 

MUNICÍPIO DE URUPEMA 
CNPJ Nº 78.492.576/0001-00 
 
 
 
 
 
 

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE 
CNPJ: 92.816.560/0001-37 
 
 
 
 
 

Ação Financiável:

R$ 0,00

1 Implantação de Deck junto a Ponte do Rio Canoas Un. 1 R$ 185.574,52 92,05% R$ 16.023,68 7,95% R$ 201.598,20 9,94%

2
Implantação de cobertura na Ponte sobre o Rio Canoas, 

na Rua Evaristo Pereira.
Un. 1 R$ 187.424,89 92,05% R$ 16.183,46 7,95% R$ 203.608,35 10,03%

3

Requalificação de vias urbanas com drenagem, 

esgotamento sanitário, pavimentação, implantação de 

calçadas, mobiliário urbano e revitalização arquitetônica 

da Rua Beaventura Lopes

Un. 1 R$ 1.494.856,82 92,05% R$ 129.075,46 7,95% R$ 1.623.932,28 80,03%

TOTAIS - - R$ 1.867.856,23 92,05% R$ 161.282,60 7,95% R$ 2.029.138,83 100,00%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI

Tomador:

Empreendimento:

MUNICÍPIO DE URUPEMA

%

R$ 1.867.856,23

Item Descrição dos itens de investimento Un.

Reabilitação de Áreas Urbanas

Total Obras:

Contrapartida 

Financeira
%

Localização:

Urupema, SC

Programa de Desenvolvimento Urbano de Urupema

CONTRAP. FINANC:

R$ 161.282,60

TOTAL CONTRATADA:

Programa:

PRÓ-CIDADES

R$ 2.029.138,83

FINANCIAMENTO:

R$ 2.029.138,83

Qt. Financiamento Total %
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
 

 

Florianópolis, 25 de maio de 2021. 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE URUPEMA 
CNPJ Nº 78.492.576/0001-00

Total:

R$ 2.029.138,83

Valores em R$ 1,00

MÊS ANO FGTS-VALOR % CONTRAP.-VALOR % OUTROS-VALOR %
9 2021 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33

10 2021 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
11 2021 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
12 2021 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
1 2022 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
2 2022 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
3 2022 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
4 2022 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
5 2022 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
6 2022 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
7 2022 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33
8 2022 155.654,69 8,33 13.440,22 8,33

TOTAL POR EXERCÍCIO R$ 0,00 R$ 0,00
ANO

2021
2022

Ação Financiável: 

Reabilitação de Áreas Urbanas

Empreendimento: 

Programa de Desenvolvimento Urbano de Urupema-SC 

Valor a Liberar: R$ 1.867.856,23

Cronograma Inicial: X

Reprogramação:

Programa: PRÓ-CIDADES Tomador: MUNCÍPIO DE URUPEMA-SC Ct. N°: 

Término da Carência: 18/07/2023

Valor Liberado até 25/05/2021: R$ 0,00 

Finalidade: Requalificação da via urbana -  Rua 

BOAVENTURA LOPES ; Implantação de 

COBERTURA na Ponte sobre o Rio Canoas, na Rua 

Evaristo Pereira; Implantação de DECK junto a 

Ponte do Rio Canoas.

Financiamento:

622.618,74 53.760,87
1.245.237,49 107.521,73

R$ 1.867.856,23

REFERÊNCIA DESEMBOLSOS

FGTS CONTRAPARTIDA

Investimento:

R$ 2.029.138,83

Contrapartida Financeira:

161.282,60

OUTROS
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ANEXO III 
 

(Timbre da Prefeitura) 
 

DECLARAÇÃO 
DE FUNCIONALIDADE DO EMPREENDIMENTO 

PROGRAMA PRÓCIDADES 
 

 
O EMITENTE e TOMADOR, MUNICÍPIO DE URUPEMA, inscrito no CNPJ Nº 78.492.576/0001-00, com endereço 
em Av. Manoel Pereira de Medeiros, 155, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, senhor 
EVANDRO FRIGO PEREIRA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 018.811.849-78, reside em Rua Olavo 

Pereira Machado, 94, Centro, Urupema-SC, em URUPEMA-SC, DECLARA ao Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, para os devidos fins de direito e para que produzam seus 
efeitos necessários, que realizará as obras e serviços necessários para que o empreendimento financiado 
no instrumento de crédito CCB SC-45.731/CEF/PRÓ-CIDADES - SETOR PÚBLICO, de 25 de maio de 2021, 
apresente a boa e regular funcionalidade. 
 
Declara também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de Desenvolvimento 
Urbano – Pró-Cidades - Setor Público e estar ciente de que a falsidade das declarações ora prestadas 
acarreta o vencimento antecipado do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis, de 
natureza civil e penal. 
 

URUPEMA, 25 de maio de 2021. 
 
 
 

 
__________________________________________ 

EVANDRO FRIGO PEREIRA 
Prefeito do Município de URUPEMA 
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ANEXO IV 

(MINUTA PARA INSTRUMENTO PÚBLICO) 

 
P  R  O  C  U  R  A  Ç  Ã  O 

 

OUTORGANTE: MUNICÍPIO DE URUPEMA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 
78.492.576/0001-00, com endereço em Av. Manoel Pereira de Medeiros, 155, Centro, SC, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, senhor Evandro Frigo Pereira, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 
018.811.849-78, reside em Rua Olavo Pereira Machado, 94, Centro, Urupema-SC, em URUPEMA-SC. 

OUTORGADO: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, instituição financeira pública, com 
sede em Porto Alegre/RS na Rua Uruguai, 155- 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 92.816.560/0001-37 e agência 
nesta capital na Avenida Hercílio Luz n.º 617, Centro (CEP 88020-000). 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMENTO: Cédula de Crédito Bancário nº SC-45.731/CEF/PRÓ-CIDADES - SETOR 
PÚBLICO, de 25/05/2021, com o primeiro pagamento de juros na carência em 18/07/2021 e o primeiro 
pagamento do principal e juros com início em 18/07/2023, no valor de R$ 1.867.856,23, tendo como vencimento 
final em 18/06/2043, para a finalidade específica de Implantação da Segunda etapa do Programa de 
Desenvolvimento Urbano de Urupema, conforme Lei Municipal nº 1052/2019, de 13/09/2019, com a execução 
de projetos de requalificação de vias urbanas com drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação, 
implantação de calçadas, mobiliário urbano e revitalização arquitetônica da RUA BOAVENTURA LOPES PINTO 
DE ARRUDA; implantação de DECK E PLATAFORMA METÁLICA DE OBSERVAÇÃO DE TRUTAS na Rua Manoel 
Pereira de Medeiros; implantação de COBERTURA E PLATAFORMA na ponte existente entre a Av. Manoel 
Pereira de Medeiros e a Rua Evaristo Pereira de Souza;  

PODERES: Em virtude do contrato firmado entre outorgante e outorgado, acima identificado, o primeiro nomeia 
e constitui seu bastante procurador o outorgado, aqui denominado BRDE, para o fim específico de movimentar as 
contas bancárias vinculadas número 10.717-4 (FPM – Fundo de Participação dos Municípios) e número 2503-8 
(ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços), no Banco 
do Brasil S/A, Agência 5440-2, na cidade de URUPEMA-SC, a fim de sacar mensalmente, até final liquidação do 
contrato em questão, nas datas previstas no mencionado contrato, as quantias necessárias e suficientes para 
satisfazer o pagamento das parcelas do financiamento de que trata o referido contrato . Os poderes aqui 
conferidos abrangem todos os necessários, “ad judicia” e “ad negotiam”, para o bom e fiel cumprimento do 
presente mandato, inclusive os poderes para consultas de saldos e extratos de movimentação financeira, podendo 
o outorgado substabelecer, no todo ou em parte, os poderes aqui conferidos. O outorgante declara ainda que a 
presente procuração é outorgada com base nos artigos 683 a 685 do Código Civil Brasileiro, não havendo reserva 
de poderes iguais para si, e sendo a mesma de caráter irrevogável, até o prazo final do contrato de financiamento 
que lhe deu causa. 

 
                   LOCAL E DATA  
 
             (assinaturas dos representantes do outorgante )  
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ANEXO V 
 
(Timbre da Prefeitura) 

 

(Minuta) TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA SIMPLES CIÊNCIA 

O MUNICÍPIO DE URUPEMA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 78.492.576/0001-00, 
com endereço em Av. Manoel Pereira de Medeiros, 155, Centro, vem, por meio da presente Notificação, trazer ao 
conhecimento deste Banco que as receitas oriundas das quotas-partes do ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços e do FPM – Fundo de Participação dos Municípios (ou de 
outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, destinadas ao MUNICÍPIO DE URUPEMA-SC), cujos 
depósitos feitos em nosso nome na conta número 10.717-4 (quotas do FPM – Fundo de Participação dos Municípios) e 
na conta número 2503-8 (quotas-partes do ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços), desta Agência (5440-2) do Banco do Brasil S/A, foram vinculadas em garantia para 
assegurar o pagamento de quaisquer obrigações financeiras em favor do Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul- BRDE, inscrito no CNPJMF sob nº 92.816.560-000137 com sede na Rua Uruguai, 155- 4º andar, em Porto 
Alegre/RS e Agência na Av. Hercílio Luz, 617, Centro, Florianópolis, em caráter irrevogável e irretratável, até a final 
liquidação de todas as obrigações assumidas no Contrato adiante descrito e por meio da Procuração Pública lavrada 
no Ofício de Notas .................................. 

A vinculação de receitas aqui referidas foi objeto de contrato com as seguintes características: 

Forma: CCB SC-45.731/CEF/PRÓ-CIDADES - SETOR PÚBLICO, com as seguintes características: 

Valor: R$ 1.867.856,23 (hum milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e 
três centavos). 

Data de emissão: 25/05/2021. 

Prazos: a) Carência: até 18/06/2023; b) Amortização: em 240 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 
em 18/07/2023 e a última em 18/06/2043. 
Finalidade do contrato: Implantação da Segunda etapa do Programa de Desenvolvimento Urbano de Urupema, 
conforme Lei Municipal nº 1052/2019, de 13/09/2019, com a execução de projetos de requalificação de vias urbanas 
com drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação, implantação de calçadas, mobiliário urbano e revitalização 
arquitetônica da RUA BOAVENTURA LOPES PINTO DE ARRUDA; implantação de DECK E PLATAFORMA METÁLICA DE 
OBSERVAÇÃO DE TRUTAS na Rua Manoel Pereira de Medeiros; implantação de COBERTURA E PLATAFORMA na ponte 
existente entre a Av. Manoel Pereira de Medeiros e a Rua Evaristo Pereira de Souza. 

Com base na autonomia dos Municípios para a gestão de seus recursos, e tendo em vista a obrigação contratual 
assumida por este Município, o BRDE – BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL fica autorizado a 
receber em nome próprio as quantias a ele devidas que forem necessárias à satisfação de seu crédito que estiver 
vencido e não tiver sido pago em seu vencimento. A fim de atender a essa disposição de vontade entre as partes, a ora 
notificante determina ao notificado que se digne a pagar diretamente ao BRDE, os valores que, antecipadamente, serão 
mensalmente informados a essa agência bancária. 

Fica esclarecido que o presente não implica na realização, pelo Banco Notificado, de nenhum convênio operacional 
ou de algum procedimento operacional relativo ao contrato de crédito em apreço. 

Solicitando os préstimos de V. Sa. para o cumprimento das obrigações contratuais a cargo deste Município, renovo 
protestos de estima e consideração. 

                   LOCAL E DATA  
 
             (assinaturas dos representantes do Município)  

CIENTE: 

(assinatura dos representantes legais do banco recolhedor, carimbo e data)
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