
Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento nº 0502.914-86. Agente Financeiro: Caixa 
Econômica Federal. Tomador: Município de Santa Maria de Jetibá. Objeto: Considerando a solicitação 
por parte do TOMADOR pela suspensão dos pagamentos da dívida vincenda em 2020 decorrente do presente 
contrato, com base na Lei Complementar nº 173, de 28 de maio de 2020, que estabelece o Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19), incluem-se as Cláusulas 
Quadragésima Primeira e Quadragésima Segunda nos seguintes termos: “CLAÚSULA QUADRAGÉSIMA 
PRIMEIRA: 41.1 – Entre 16/07/2020, inclusive, e 16/12/2020, fica suspensa a cobrança de encargos e 
principal da dívida vincenda, sendo estes capitalizados e/ou incorporados ao saldo devedor; 41.2 – Durante 
o período de suspensão temporária de pagamentos previsto neste instrumento, o TOMADOR não será 
considerado inadimplente financeiramente e nem ficará configurada hipótese de vencimento antecipado 
perante o AGENTE FINANCEIRO em relação à ausência de pagamento dos valores referidos no item 41.1, 
não sendo devidos os encargos moratórios durante esse período; 41.3 – Em 16/01/2021 a CAIXA retornará 
o contrato à situação normal de cobrança, sendo os encargos e prestações calculados com base no saldo 
devedor existente naquela data; 41.4 – A vigência do contrato fica prorrogada por seis meses, passando a 
vigorar até 16/03/2029; CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: 42.1 – Em atendimento ao disposto nos 
incisos II do § 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, declaro a existência de dotação na lei 
orçamentária (LOA 2020: Lei Municipal nº 2.277, de 19 de novembro de 2019 para o ingresso de recursos 
provenientes da operação, o aporte de contrapartida, assim como os encargos decorrentes da operação, e 
de previsão no plano plurianual (Lei Municipal nº 2.016 de 19 de setembro de 2017 e alterações de acordo 
com a Lei Municipal 2.118 de 29 de agosto de 2018).”, que tem por objeto a contratação da operação de 
crédito mediante contrato de financiamento, firmado no âmbito do Programa de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. 
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