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PROJETO DE LEI Nº 020/2021 DE 06 DE JULHO DE 2021 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá 

outras providências. 

 

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito 

junto ao Banco do Brasil S.A., até o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), nos termos 

da Resolução CMN nº 4.563, de 31.03.2017 e suas alterações, destinada à aquisição de 

máquina, 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. 2.º - 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. 3.º - 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. 4.º - 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. 5.º - 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. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificativa: 

 

  Senhores (as) Vereadores (as) 

  Com base na Resolução 4563 de 31/03/2017 do Conselho Monetário Nacional, 

no seu. Art. 2º, o Banco do Brasil S/A abriu uma linha de crédito para financiar os municípios 

para a aquisição de veículos máquinas e equipamentos. 

  Diante disso e analisando a situação e as necessidades prementes para a 

prestação de melhores serviços à nossa população, a administração municipal decidiu 

adquirir: 

 Uma Motoniveladora para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

  A necessidade da aquisição desta máquina se justifica tendo em vista que o 

Município hoje necessita de duas motoniveladoras para o bom atendimento e manutenção das 

estradas vicinais e acessos. São aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) km de estradas 

para serem mantidas, reabertas e niveladas constantemente.  

  Em condições normais, com a realidade atual de 1 motoniveladora apenas, 

conseguimos realizar durante um mês, em torno de 100 (cem) km de manutenção apenas, 

considerando 15 (quinze) dias de trabalho, com 8 (oito) horas de trabalho por dia. 

  Com a aquisição de mais uma motoniveladora através deste financiamento, 

poderemos realizar a manutenção em todas as estradas, ou seja, os 250 km, o que vai 

beneficiar todos os usuários com uma melhor trafegabilidade. 

É muito importante a aquisição desta máquina para as necessidades do parque 

de máquinas e para a melhoria dos serviços para toda a população, principalmente para a 

população da zona rural do município. 

  Justifica-se também a aquisição tendo em vista que uma das motoniveladoras 

já está sem condições de uso, por ser muito velha. Foi a primeira máquina do município. 

O prazo do financiamento é de 48 (quarenta e oito meses) com 6 (seis) meses 

de carência. O juro do financiamento em simulação realizada nesta data fica na faixa de 

0,78% ao mês. Os juros são pagos todo mês, ou seja, não ficará juro acumulado de um mês 

para outro na operação, o que faz com que as parcelas se reduzam a cada mês, até o final da 

operação. 

  Em anexo simulação do financiamento. 

 

                                   Atenciosamente. 

 

 

                    Clovis Alberto Montagner 

                                                                                                  Prefeito Municipal 












