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PROJETO DE LEI Nº 023/2017 DE 21 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com o BRDE – Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul, e dá outras 

providências. 

 

 

Art. 1.º - 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$1.330.000,00 (hum milhão e trezentos e trinta mil reais), destinados à pavimentação 

asfáltica, drenagem e sinalização na Av. Vicente Pigatto, observada a legislação vigente, em 

especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 2.º - 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. 3.º - 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. 4.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. 5.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. 6.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. 7.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa: 
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  Senhores (as) Vereadores (as). 

 

O Governo Federal através do Ministério das Cidades – Secretaria de 

Mobilidade Urbana lançou o programa AVANÇAR CIDADES – MOBILIDADE URBANA, 

com o objetivo de: 

• Melhoria da circulação das pessoas nas cidades; 

• Melhoria da qualidade do transporte público coletivo por ônibus. 

  Esta iniciativa está vinculada ao PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE que 

utiliza recursos do FGTS, com contrapartida mínima: 5% do valor do investimento e com  

• Prazo de carência: até 48 meses; • Prazo de amortização: até 20 anos; 

• Taxa de juros: 6% ao ano; • Taxa diferencial de juros: até 2%;  

• Taxa de risco de crédito: até 1%. 

  A Resolução nº 4563 de 31/03/2017 do Conselho Monetário Nacional definiu o 

seguinte: 

Art. 2º A Resolução nº 2.827, de 2001, fica acrescida do seguinte art. 9º-AB: 

“Art. 9º-AB Fica autorizada a contratação de novas operações de crédito no valor 

global de até R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), sem garantia da União, 

destinadas a estados, Distrito Federal e municípios, até os limites de: 

 I - R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para estados e Distrito Federal;  

II - R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) para municípios.  

§ 1º No caso do inciso II, o valor de cada operação de crédito deve ser igual 

ou inferior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

Com base no exposto acima estamos propondo a esta Egrégia Casa a análise e 

aprovação deste projeto que visa a pavimentação asfáltica da Av. Vicente Pigatto: 

1 - Trecho compreendido entre o trevo de acesso à avenida, na ERS 149, e a 

Rua Uruguai. 

2 - Trecho compreendido entre a Rua Presidente Castelo Branco e a Rua 

Benjamin Santo Zago. 

Os dois trechos totalizam: 740 metros de asfaltamento, 1.120 metros de 

calçadas com 2,5 m de largura. 

No trecho nº 1 também será demarcada uma ciclovia dando continuidade à já 

existente até à Rua Vitorino Roggia, para melhorar as condições de trânsito dos 
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ciclistas das Vila Verde e Falcão.  A iluminação pública será reforçada e a construção 

de calçadas nos dois lados da via proporcionarão mais conforto e segurança para os 

pedestres. 

Diante do exposto e considerando a melhoria que resultará desta obra para a 

nossa principal avenida, julgamos de sua importância a sua execução.  

Temos certeza que os nobres edis saberão avaliar e analisar criteriosamente 

esta solicitação, aprovando este projeto de lei. 

 

      Atenciosamente. 

                                                                 

     Clovis Alberto Montagner 

          Prefeito Municipal 

 


