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Senhores Vereadores.
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Valemo-nos da presente mensagem, para encaminhar Projeto de Lei que autoriza o
Poder Executivo a contratar financiamento junto a Caixa Econômica Federal, operação de crédito,
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oferecer garantias e dar outras providências correlatas.
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A referida contratação tem por objetivo a consecução de Obras de infraestrutura para
não motorizados e elaboração de projetos, bem como, obras de qualificação viária e elaboração de
projetos, sendo que estes serão elaborados oportunamente, observando-se o limite autorizado via
operação de crédito.
O prazo de carência será de até 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da
assinatura do contrato de financiamento, sendo que o prazo máximo de amortização desta ação será de
240 (duzentos e quarenta) meses fora a carência.
A taxa nominal de juros das operações de empréstimo no âmbito do Programa Avançar
Cidades do MCIDADES, é de 6,0 % ao ano, com taxa diferencial de juros de até 2% e taxa de risco de
crédito de até 1%, corrigidos pela T.R. - Taxa Referencial, pagos mensalmente nas fases de carência e
amortização com contrapartida mlnima de 5% do total investido.
Tal proposição se deve ao fato de que o Município busca implantar projetos que visam á
revitalização do centro da cidade, através da sinalização viária, calçadas com acessibilidade, ciclovia,
abrigos de ônibus com informações aos usuários, revegetação, arborização e implementação de áreas
verdes, além de recapeamento asfáltico e iluminação pública ao longo da via, ocasionando assim a
acessibilidade da população de forma mais fácil e eficiente aos mercados e aos serviços sociais básicos,
por meio de referida obra de melhoria estendendo o direito á cidadania e á qualidade de vida a toda
população modernizando referido espaço público.
Estas ações, além de articular as pollticas de trânsito e transporte, valorizam a populção
melhorando sua qualidade de vida, sua autoestima, bem como, dará uma nova visão paisagística da
cidade a qual já se caracteriza como cidade diferenciada em todas as áreas, sendo uma cidade moderna
e agradável para se viver.
A presente proposta é um fator da indução de desenvolvimento, criando condições
adequadas para o crescimento da economia e a melhoria da qualidade de vida de toda a população;
Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, o povo pato-branquense
e o Poder Executivo Municipal antecipam agradecimentos, rogando aos nobres edis que a matéria seja
ai que o mesmo demanda em relação
apreciada em regime de urgência, tendo em vista o lapso te
aos procedimentos burocráticos internos que devem er ob decidas pelo Sistema Financeiro,
convocando assim esse Legislativo Municipal para rear ar tanta sessões extraordinárias quantas
necessárias, para apreciação do incluso Projeto de Lei, onfo e p eceitua o artigo 27 da Lei Orgânica
e vãn ia da mesma.
do Município de Pato Branco, tendo em vista a importãnci
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Senhor Presidente,
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AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉ.DITO COM A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Caixa Econômica
Federal, operação de crédito, até o limite de R$ 6.650.000,00 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil
reais).
Parágrafo único - O valor da operação de crédito está condicionado á obtenção pela
municipalidade, de autorização para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis
ao endividamento público através de Resoluções emanadas pelo Senado Federal e pela Lei
Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 2° Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições
de vencimento e liquidação da divida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas
pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal,
bem como as normas especificas da Caixa Econômica Federal.
Art. 3° Os recursos oriundos da operação de crédito autorizada por esta Lei, será
aplicado na execução dos seguintes projetos:
r - Obras de infraestrutura para não motorizados e elaboração de projetos, bem como,
obras de qualificação viária e elaboração de projetos.

Ar!. 4° Em garantia das operações de crédito de que trata esta Lei, fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a ceder á Caixa Econômica Federal, as parcelas que se fizerem
necessárias da quota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, ou tributos que os venham a
substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na
forma do que venha a ser contratado.
Ar!. 5° 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. li, §
1°, art. 32, da Lei Complementar 101/2000.
Ar!. 6° O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescidos
dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta Lei,
serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com a entidade financiadora, conforme elencado no
contrato de operação de crédito.
Ar!. 7° Anualmente, a partir do exercício financeiro subseqüente ao da contratação das
operações de crédito, o orçamento do Município consignará dotações próprias para a amortização do
principal e dos acessórios das dividas contratadas.
Ar!. 8° Fica o Chefe do Poder Executivo utoriza a abrir créditos adicionais destinados
a fazer face aos pagamentos de obrigações decor
a o era ão de crédito ora autorizada.

Ar!. 9° Esta Lei entrará em vigo
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