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Of. nO 121/10 - GPC Carazinho, 14 de maio de 2010.

Excelentfssimo Senhor
Ver. Gilnei JarrE~,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Eneaminha Projeto de Lei nO073/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa o Projeto de Lei nO073/10,
desta data, o qual Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econ6mico e Social - BNDES, atraves do Banco do Brasil S/A, na

qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias, para apreciaçao sob Regime de Urg€m
eia.

Exposiçao de Motivos:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PROTOCOLO GERAL

N0 Bb9J!O

Atenciosamente,

IMD

A solicitaçao para Adesao ao Programa Caminho da Eseola, o qual posterior
mente sera protocolado junto ao Banco do Brasil para financiamento do BNDES, com a finali
dade de aquisiçao de 6nibus para o transporte escolar justifica-se, considerando que:

- a Lei Municipal nO.6.657/2007, do governo passado, onde nao foi efetivada a
compra dos 6nibus, por considerarem-se outras prioridades frente a Secretaria Municipal de
Educaçao e Cultura; .

- no momento atual faz-se necessario, com a maxima urgencia, renovar e ampli
ar a frota de vefculos de transporte escolar, destinada ao transporte diario de alunos da educa
çao basica da rede publica municipal, em funçao da frota existente estar em precarias condi
ç6es de trafegabilidade, bem como os altos gastos em manutençao e reparos.

- segundo o folder do FNDE, "este tipo de vefculo, oriundo dos 6nibus urbanos,
sofreu um conjunto de adequaç6es para transitar nas zonas rurais ou em periferias das cida
des, alem de adaptaç6es para o transporte de crianças";

- sao financiaveis os vefculos novos, de fabricaçao nacional, credenciados no
BNDES, destinados ao transporte dos alunos, prioritariamente, na zona rural ou em periferias
dos sistem as estadual, distrital e municipal.
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PROJETO DE LEI N.o 073 DE 14 DE MAlO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Economico
e Social - BNDES, atraves do Banco do Brasil S/A, na
qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social - BNDES, atraves do Banco do Brasil S/A,
na qualidade de agente financeiro, ate o valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e"dez mil reais),
observadas as disposiç6es legais em vigor para contrataçao de operaç6es de credito, as normas do
BNDES e as condiç6es especfficas aprovadas pela BNDES para a operaçao.

Paragrafo Unico. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo
serao obrigatoriamente aplicados na execuçao de projeto integrante do Programa CAMINHO DA
ESCOLA, do MEC/FNDE e BNDES, atraves da aquisiçao de vefculos para o 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).

Art. 2° Para garantia do principal 'e encargos da operaçao de credito, fica o Poder
Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em carater irrevogavel e irretratavel, a modo
pro solvendo, as receitas a que se refere o artigo 159, inciso I da Constituiçao Federal.

§ 1° Para a efetivaçao da cessao ou vinculaçao em garantia dos recursos previstos no
caput deste artigo fica o Banco do Brasil S/A autorizado a transferir os recursos cedidos ou
vinculados a conta e ordem do BNDES, nos montantes necessarios a amortizaçao da divida nos
prazos contratualmente estipulados, em caso de cessao, ou ao pagamento dos debitos vencidos e
nao pagos, em caso de vinculaçao.

§ 2° Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos
montantes necessarios a amortizaçao da divida nos prazos contratualmente estipulados, para cada
um dos exercfcios financeiros em que se efetuar as amortizaç6es de principal, juros e encargos da
divida, ate o seu pagamento final.

Art. 3° Os recursos provenientes da operaçao de credito objeto do financiamento
serao consignados como receita no orçamento ou em creditos adicionais.

Art. 4° O orçamento do municfpio consignara, anualmente, os recursos necessarios ao
atendimento das despesas relativas a amortizaçao do principal, juros e demais encargos decorrentes

, da operaçao de credito autorizada por esta Lei.

Art. 5° Esta lei entravigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2010.

SMEC/IMD


