
PROJETO DE LEI N.º 67 DE 19 DE OUTUBRO DE 2015

 Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de
crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A – Agência
de Fomento/RS para melhorias na infraestrutura urbana
e rural  e aquisição de equipamentos rodoviários e dá
outras providências.

Artigo 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o Badesul

Desenvolvimento S.A.  - Agência de Fomento - RS, operações de crédito, até o limite de

R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Artigo 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 nº 43/2001 de 21/12/2001 do Senado Federal, bem como as

normas específicas do BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - Agência de Fomento -

RS.

Artigo 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  do  produto  da  arrecadação  tributária

municipal, inclusive quotas-parte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de

Mercadorias e do Fundo de Participação dos Municípios.

Artigo 4º. - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal dentro de

30 dias,  contados  da  contratação  das  operações  de  crédito  autorizadas  por  esta  lei,

cópias dos respectivos instrumentos contratuais.

Artigo 5º. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais,

até  o  limite  do  financiamento  para  aplicação  da  contrapartida  do  Município  no

investimento em questão.



Artigo  6º. -  Os  créditos  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  terão  como

contrapartida financeira reduções de dotação orçamentária.

Artigo 7º. -  Dos  orçamentos  anuais  do  Município  constarão  as  dotações

orçamentárias necessárias no atendimento dos encargos decorrentes das operações de

crédito autorizadas pela presente Lei.

Artigo 8º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Justificativa

Senhores Vereadores:

Ao  cumprimenta-los,  encaminho-lhes  este  Projeto  de  Lei  que  versa

sobrea a contratação de operação de Crédito com o Badesul Desenvolvimento S. A –

Agência de Fomento/RS para a realização de melhorias na infraestrutura urbana e rural

de nosso município, em serviços de  construção de ponte,  pavimentação de ruas e

aquisição  de  equipamento  rodoviário  (Retroescavadeira  Hidráulica) para  a

Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Sobre a Construção de Ponte, especifico que será realizado, através de

parte deste recurso, a construção da ponte que dá acesso às comunidades de Val Veronês

e Guarda Mór, beneficiando em torno de 30 famílias lá residentes as quais encontram-se

isoladas desde as intensas chuvas ocorridas em 08/10/2015. Além disso, a ausência do

referido  acesso  também  tem  prejudicado  e  impossibilitado  a  efetiva  realização  do

transporte escolar que transita por esta Ponte pelo menos oito vezes ao dia, fazendo o

transporte de estudantes das diversas escolas de nosso município. Destaco ainda que

diante das dificuldades surgidas ao município em toda a sua malha viária, após estas

chuvas  e  também  às  questões  relacionadas  ao  custo  desta  obra,  bem  como  das

deficiências orçamentárias que assolam as prefeituras em geral, e que atingem também a



nossa,  reitero  aos  nobres  vereadores  a  imprescindível  aprovação  deste  recurso  para

definitivamente  fazer  um trabalho  que  venha  a  solucionar  este  problema específico

desta ponte, o qual vem se agravando a cada chuva.

Sobre a pavimentação de ruas, esclareço que será feito, a partir também

da aprovação deste recurso, a pavimentação das ruas do Distrito Industrial  de nosso

município, com o intuito de favorecer as empresas estabelecidas naquele local, tendo em

vista  a  importância  que  as  mesmas  tem para  o  crescimento  e  desenvolvimento  de

Faxinal do Soturno, no que se refere aos avanços na indústria, comércio e prestação de

serviços os quais potencializam o desenvolvimento do município e portanto necessitam

de uma infraestrutura de melhor qualidade.

No que se refere a aquisição da Retroescavadeira Hidráulica, justifico a

necessidade da mesma pela  importância  que visualizamos em ofertar  um serviço de

qualidade e com rapidez para os produtores residentes na zona rural. Também justifica-

se a necessidade desta aquisição no sentido de facilitar o trabalho em nossas estradas as

quais exigem o trabalho de um equipamento de maior porte.

Destaco  ainda  que  para  a  disponibilização  deste  Crédito  através  do

BAdesul, passamos por um processo de seleção, dentre vários outros municípios, tendo

sido contemplados com o mesmo recentemente.  Dentre os critérios avaliados para a

concessão  do crédito,  esteve  a  priorização de  Projetos  voltados  para  o bem estar  e

desenvolvimento da comunidade, tendo nosso projeto recebido tal aceite por priorizar

tais elementos de forma tão necessária e imprescindível. Também importante dizer que

os municípios da região central do Estado tem lançado mão deste crédito para subsidiar

melhorias  em seus  municípios,  haja  visto  que as  Emendas  Parlamentares  recebidas,

especialmente  para  a  pavimentação  ode  ruas,  não  dão  conta  de  toda  a  demanda  e

necessidade da comunidade.

A título  ainda  de  esclarecimento,  informo  que  teremos  um prazo  de

carência de 6 meses no tocante a aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários e

de 12 meses para investimentos em infraestrutura, no nosso caso, a construção da ponte

e a pavimentação das ruas do distrito industrial. Também dizer que para a Amortização

haverá um prazo de 48 meses e os juros serão trimestrais na carência e mensais na

amortização. Haverá 90% do financiamento das aquisições e construções por parte do

Badesul e 10%  de contrapartida do Município, sendo os custos calculados com base na 



SELIC +4%a.a.

Deste modo reitero a imprescindível necessidade de análise, avaliação e

aprovação  deste  projeto,  com a  maior  brevidade  possível,  para  que  cumpramos  os

prazos estabelecidos  e consigamos,  no menor espaço de tempo,  dispor  dos  recursos

necessários  para  atender  as  necessidades  de  nossa  comunidade,  especialmente  das

regiões prejudicadas pelas chuvas e destruições.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago

Prefeito Municipal

                                                                                                     


