
 

PROJETO DE LEI Nº 11/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e 

dá outras providências. 

 

 

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

à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o valor de R$ 1.580.000,00 (hum milhão, quinhentos e 

oitenta mil reais), no âmbito do programa FINISA, destinados à pavimentação asfáltica na Av. 

Vicente Pigatto, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 

n° 101, de 04 de maior de 2000. 

Art. 2.º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos 

da operação de crédito, fica a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL autorizada a vincular em 

garantia da operação de crédito, em caráter irrevogável e irretratável, as quotas partes de receitas 

advindas do FPM - Fundo de Participação dos Municípios. 

Art. 3.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. 

Art. 4.º - 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. 5.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. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Senhores Vereadores 

Recebemos da Caixa Econômica Federal informações sobre a possibilidade de 

financiamento através do programa FINISA que é menos burocrático e de mais fácil acesso por 

parte do município. 

Dessa forma estamos solicitando autorização legislativa para que possamos 

trabalhar em duas frentes de financiamento: BRDE e CAIXA E. FEDERAL. 



Deixamos bem claro que somente um financiamento será contratado. Aquele que 

representar melhores condições para o município. 

Nesse sentido contamos com o entendimento dos nobres edis para análise e 

aprovação deste projeto. 

      Atenciosamente. 

 

 

                                                              Clovis Alberto Montagner 

                                                                      Prefeito Municipal 

 

 


