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LEI MUNICIPAL Nº 4.362/2017

 “AUTORIZ
A  O  PODER  EXECUTIVO  A
CONTRATAR  OPERAÇÃO  DE
CRÉDITO  COM  O  BRDE  -  BANCO
REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO EXTREMO SUL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
demais legislações vigentes,

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei:

Art.  1º Fica  o  Poder  Executivo autorizado  a  contratar  operação  de
crédito junto ao BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul,
até  o  valor  de  R$  5.000.000,00  (cinco  milhões  de  reais), destinados  à
pavimentação  asfáltica,  observada  a  legislação  vigente,  em  especial  as
disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e
outras  condições de vencimento e liquidação da dívida a  ser  contratada,
obedecerão  às  normas  pertinentes  estabelecidas  pelas  autoridades
monetárias federais, e notadamente o que dispõe a Resolução 43/2001 de
21/12/2001 do Senado Federal,  bem como normas específicas do  BRDE -
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, como forma de
pagamento e em garantia das operações de crédito de que trata esta Lei, os
recebíveis  que  se  fizerem  necessários,  provenientes  de  produto  da
arrecadação tributária  municipal,  inclusive  quotas-parte do Imposto  sobre
Operações relativas a circulação de mercadorias e serviços e do Fundo de
Participação  dos  Municípios,  bem  como  outras  garantias  em  direito
admitidas.

Art.  4º Os  recursos  provenientes  da operação de crédito a que se
refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em
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créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar
101/2000.

Art. 5º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as
dotações  necessárias  às  amortizações  e  aos  pagamentos  dos  encargos
anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo
primeiro.

Art. 6º 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.  6º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI, 06 DE DEZEMBRO DE 2017

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 149/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Ao cumprimentá-los vimos pelo presente encaminhar
para apreciação e votação, apresentando as devidas razões que inspiram
este Projeto de Lei, que postula autorização do poder executivo a contratar
operação de crédito com o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul, e dá outras providências.

O presente  Projeto  visa  a  obtenção  de autorização
legislativa  para  contratar  operação  de  crédito  na  modalidade  de
financiamento, junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul,
o qual tem como preceito desenvolver os municípios da Região Sul também
é contribuir para o desenvolvimento regional. 

Para  tanto,  nosso  objetivo  é  cadastrar  a
municipalidade no Programa Avançar Cidades, o qual se trata de uma nova
linha de crédito para a melhoria da mobilidade urbana nos municípios.

O Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana é
uma linha de financiamento do Programa Pró-Transporte, que utiliza recursos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e é aberto para todos os
agentes  financeiros  do  País.  Estes  financiamentos  são  para  obras  de
pavimentação;  calçadas  acessíveis;  ciclovias  e  ciclofaixas;  iluminação,
sinalização viária; entre outros, que melhoram a circulação das pessoas nas
cidades e a qualidade de vida da população urbana e rural.  

Quanto a operacionalização, o município preencherá
uma  carta-consulta  contendo  um  resumo  do  projeto,  que  está  sujeito  à
validação pelo Ministério das Cidades, que analisa todas as cartas-consulta
encaminhadas e faz uma pré-seleção. Se o município estiver nesta listagem,
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devemos entrar com a documentação da capacidade de endividamento e o
projeto técnico propriamente dito. Após a aprovação pelo agente financeiro,
já pode iniciar o processo normal para licitação

Considerando  a  atenção  desta  Administração
municipal  com  as  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a
responsabilidade  na  gestão  fiscal;  Considerando  a  previsão inicial  do
Ministério  das  Cidades  que  o  investimento  será  de  R$  3,7  bilhões  em
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no âmbito do
Programa Pró-Transporte com juros de 6% a.a. e carência de 4 anos, temos
ciência de que a participação do nosso município nesta seleção proposta
pelo  Ministério  das  Cidades  vem de  encontro  aos  anseios  da  população
seberiense.

Assim, sabendo do compromisso dessa Egrégia Casa
de Lei,  com o desenolvimento do Município e as questões que envolvem
nosso sistema viário e de mobilidade urbana, solicitamos a sua apreciação e
aprovação.

                           
Atenciosamente, 

                       
CLEITON BONADIMANN

               PREFEITO MUNICIPAL 


