TRAMITA NAS COMISSÕES COMPETENTES
Projeto de Lei nº.053, de 28 de Maio de 2018.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO
COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado do Rio Grande
do Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao
BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 1.100.000,00 ( um milhão e cem mil reais), nos
termos da Resolução CMN nº4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados a aquisição de
bens e serviços, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar
n° 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão
obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo,
sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do
art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão
ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, §
1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.
Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as
dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de
financiamento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados
a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos
financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na
conta-corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato,
em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às
amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.
Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das
despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei está sendo encaminhado em virtude da necessidade de obter
autorização legal para que o município de Candelária obtenha crédito de investimento junto ao
Banco do Brasil S. A., com vistas a realizar investimentos na aquisição de bens e serviços para o
município.
O município busca através deste financiamento adquirir equipamentos pesados, que
possuem restrição de adesão na indicação de emendas parlamentares, como caminhão prancha,
por exemplo, mas que são de extrema importância para o bom desempenho dos serviços públicos,
sejam eles através da Secretaria de Obras ou Agricultura.
Ainda fazem parte do projeto de financiamento, equipamentos de informática, que visam
objetivar atualização no setor administrativo municipal, a fim de garantir avanços tecnológicos
no atendimento dos cidadãos, principalmente com a facilitação dos Processos Administrativos
Digitais, que garantem maior agilidade no atendimento do público.
Desta forma este projeto visa beneficiar os mais diversos setores da municipalidade, seja
ele através de equipamentos pesados ou de informática, que devem qualificar ainda mais o serviço
prestado ao cidadão.
Diante do exposto, Senhor Presidente e demais pares dessa Casa, solicitamos que este
projeto de lei seja apreciado em caráter de urgência, para que possa ser dada sequência nas
documentações do referido projeto.
É a justificativa.
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