
Governo Municipal

Construindo

Excelentfssimo Senhor,
Ver. Gilnei Alberto Jarn§
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa a Projeto de Lei n.o
129/10, desta data, a qual Autoriza a Poder Executivo a contratar financiamento junto
ao Banco do Brasil S/A e Revoga a Lei Municipal n.o 7.174/10, para aprecia<;80 sob
Regime de Urgencia.

o Poder Executivo Municipal esta aderindo ao Programa Caminho da Es-
cola, do Governo Federal visando a aquisi<;80 de dais 6nibus para a Transporte Escolar
atraves de financiamento junto ao Banco do Brasil, que age, neste caso, como agente
financeiro do BNDES, para isso torna-se necessaria uma Lei Autorizativa para contra-
ta<;80de emprestimo interno.

Esta materia ja foi objeto de aprecia<;80 pelo Poder Legislativo em 24 de
maio de 2010, resultando na Lei Municipal 7.174 de 26 de maio de 2010.

Esclarecemos que, a epoca, a minuta do Projeto de Lei utilizada foi retira-
da do site do FNDE, e que a minuta ora encaminhada para analise desse Poder Legis-
lativo, foi enviada pela Superintendencia de Varejo e Governo do RS do Banco do Bra-
sil.

Esta solicita<;80 de nova analise legislativa decorre de solicita<;80 do Ban-
co do Brasil, que ao analisar a processo de financiamento, solicitou altera<;oes na Lei
acima citada, visando uma melhor reda<;80, principalmente no Art. 2° e seus paragra-
fos, alegando que a Lei aprovada coloca em garantia as recursos do FPM. Porem, a
Banco n80 aceita esses recursos em garantia, pais a FPM ja e creditado naquele Ban-
co.

Oaf a necessidade de envio de um novo Projeto de Lei para analise desse
Poder Legislativo, visando a adequa<;80 da Lei Autorizativa ao enquadramento legal
nas normas vigentes do Banco do Brasil.
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Autoriza 0 Poder Executivo a contratar
financiamento junto ao Banco do Brasil S/A
e Revoga a Lei Municipal n.0 7.174/10.

Art. 1° Fica 0 Poder Executivo autorizado a contratar e garantir
financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, ate 0 valor de R$ 410.000,00
(quatrocentos e dez mil reais), observadas as disposi<;:oes legais e contratuais em
vigor para contrata<;:aode opera<;:aode cn§dito do Programa Caminho da Escola.

Paragrafo Unico. as recursos resultantes do financiamento
autorizado neste artigo serao obrigatoriamente aplicados na aquisi<;:aode veiculos
para 0 Transporte Escolar, sendo 01 (um) 6nibus de 31 passageiros e 01 (um)
6nibus de 44 passageiros; (adaptados para garantir a acessibilidade dos alunos
portadores de necessidades especiais), no ambito do Programa Caminho da
Escola, nos termos das Resolu<;:oesnO3.453 de 26/04/2007, 3.536 de 31/01/2008,
3.696 de 26/03/2009 e 3.778 de 26/08/2009 do Conselho Monetario Nacional.

Art. 2° Para pagamento do principal, juros e outros encargos da
opera<;:aode credito, fica 0 Banco do Brasil autorizado a debitar na conta-corrente
mantida em sua agencia, a ser indicada no contrato, onde sac efetuados os
creditos dos recursos do Municipio, ou, na falta de recursos suficientes nessa
conta, em quaisquer outras contas de deposito, os montantes necessarios a
amortiza<;:aoe pagamento final da divida, nos prazos contratualmente estipulados.

§ 1° No caso de os recursos do Municipio nao serem depositados no
Banco do Brasil, fica a institui<;:ao financeira deposita ria autorizada a debitar, e
posteriormente transferir os recursos a credito do Banco do Brasil, nos montantes
necessarios a amortiza<;:ao e pagamento final da divida, nos prazos
contratualmente estipulados, na forma estabelecida no caput.

§ 2° Fica dispensada a emissao da nota de empenho para realiza<;:ao
da despesa a que se refere este artigo, nos termos do Paragrafo Primeiro, do
artigo 60 da Lei nO4.320, de 17 de mar<;:ode 1964.

Art. 3° as recursos provenientes da opera<;:ao de cn§dito objeto do
financiamento serao consignados como receita no or<;:amento ou em creditos
adicionais.

Art. 4° a or<;:amento do Municipio consignara, anualmente, os
recursos necessarios ao atendimento da parte nao financiada do Programa e das
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despesas relativas a amortiza<;ao de principal, juros e demais encargos
decorrentes da opera<;ao de credito autorizada por esta Lei.

Art. 6° Revogam-se as disposi<;oes em contrario, em especial a Lei
Municipal n.o 7.174 de 26 de maio de 2010.


