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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Of. nO058/13 - GPC.

Excelentissimo Senhor,
Ver. Olto A. Gerhardt Neto,
Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n." 024/13

Senhor Presidente:

Carazinho, 05 de abril de 2013.

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
024/13, desta data, Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o
Badesul Desenvolvimento SA - Agência de Fomento/RS para aquisição de máquinas e
equipamentos, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o projeto de lei ora apresentado visa a contratação de operações de
crédito com o Badesul Desenvolvimento, no montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais) com a finalidade de adquirir maquinário e equipamehtàs para uso de diversas
secretarias do Municipio. Para tanto, informamos que a documentação solicitada para a
efetivação da operação de crédito deverá ser encaminhada ao Badesul num prazo de
até 45 dias, a contar da presente data, sendo que esta documentação inclui a edição de
Lei sobre a matéria.

Cumpre-nos informar que a não apresentação dos referidos documentos
em tempo hábil, acarretará no remanejamento do valor acima mencionado para outros
municípios cujos pedidos de financiamento se encontram protocolados no BADESUL.
Salientamos que as disponibilidades do PIMES BADESUL são definidas a partir de
destaque do seu capital próprio e, em função de aspectos de ordem legal, o volume de
recursos para financiamento aos municipios tem se mostrado inferior á demanda.

São as razões que fundamentam o envio do presente rojeto de lei,
juntamente com a solicitação de apreciação sob regime de urgência.

Atenciosamente,

REN O SÜSS,
Prefeito.

ODV



PROJETO DE LEI N° 024, DE 05 DE ABRIL DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a contratar
operações de crédito com o Badesul
Desenvolvimento S.A. - Agência de
Fomento/RS para aquisição de
máquinas e equipamentos.

Art. 1° 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$
3.000.000 (três milhões de reais).

Art. 2° Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras
condições de vencimento e liquidação da divida a ser contratada, obedecerão às normas
pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetàrias federais, e notadamente o que
dispõe a Resolução nO43/2001 de 21/12/2001 do Senado Federal, bem como as normas
especificas da Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento - RS.

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das operações de
crédito de que trata esta Lei, as parcelas que se fizerem necessàrias do produto da
arrecadação tributària municipal, inclusive quotas-partes do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e do Fundo de Participação dos Municipios.

Art. 4° O Poder Executivo encaminharà à Câmara Municipal dentro de 30
dias, contados da contratação das operações de crédito autorizadas por esta lei, cópias dos
respectivos instrumentos contratuais.

Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, até o
limite do financiamento para aplicação da contrapartida do Municipio no investimento em
questão.

Art. 6° Os créditos a que se refere o artigo anterior terão como contrapartida
financeira reduções de dotação orçamentària.

Art. 7° Dos orçamentos anuais do Municipio constarão as dotações
orçamentàrias necessàrias no atendimento dos encargos decorrentes das operações de
crédito autorizadas pela presente Lei.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2013.
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.' DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências para dividir conhecimentos

Desde 1966

Porto Alegre, 19 de abril de 2013.

INFORMAÇÃO N° 867

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

Municipio de Carazinho IRS, Poder Legislativo.

Rosmari Castilhos de Oliveira, Assessora de Comissões.

Presidente da Cãmara

Contrataçâo de operação de crédito

Contratação de operação de crédito para aquisição de máquinas e equi-
pamentos. Considerações

Conforme registro nO25.049/2013, foi endereçado pedido de parecer

técnico referente ao Projeto de Lei nO024, de 05 de abril de 2013, cuja ementa "Autoriza o

Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento SA -

Agência de Fomento/RS para a aquisição de máquinas e equipamentos."

Com a consulta, foi encaminhada cópia do projeto de lei mencionado,

e sua exposição de motivos, donde se extraem as seguintes informações:

a) o valor total da operação pleiteada é de até R$ 3.000.000,00

b) os recursos serão aplicados na aquisição de "maquinário e equi-

pamentos para uso de diversas secretarias do Municipio".

Não constam, no projeto de lei, nem mesmo na exposição de motivos

(Of. N° 058/13 - GPC), informações sobre as condições do financiamento, tais como, prazo

de carência, prazo de amortização, encargos financeiros incidentes, taxa de juros, taxa da

administração (SPREAD) ou qualquer outro encargo adicional.

Fõõe"151!"3027 3400'!l'FãXI51!"3027 3401 3027.3402

G:\DPM\Ofieiais\1nformações2013\informacao867.doe J
www.opm-rs.com.br/

Ao exame da matéria, e considerando a documentação encaminhada,

expendem-se as seguinte considerações:

http://www.opm-rs.com.br/
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sistirá até a regularização dessa pendência (s 2° do art. 52 da Lei Complementar nO101, de

2000, com ressalva prevista na letra "c" do art. 63 desta mesma Lei);

e) se o Município não publicou o Relatório de Gestão Fiscal até 30

(trinta )dias após o encerramento de cada quadrimestre ou semestre (para municípios com

população inferior a 50.000 hab). Tal vedação persistirá até a regularização dessa pendên-

cia (s 3° do art. 55 da Lei Complementar nO101, de 2000, com ressalva prevista na letra "b"

do art. 63 da mesma Lei);

f) se o Município não encaminhou suas contas ao Poder Executivo da

União até 30 de abril. Cabe ao Municipio, também, encaminhar cópia de suas contas ao

Poder Executivo Estadual, em cumprimento ao inciso I, S 1° do art. 51 da LRF. A vedação

persistirá até a regularização dessa pendência (S 2° do art. 51 da Lei Complementar n° 101,

de 2000).

4. Especificamente quanto aos limites para a realização das operações

de crédito de longo prazo, a Resolução do Senado acima referida impõe as seguintes condi-

ções ao Município:

a) cumprimento do limite a que se refere o inciso 111 do art. 167 da

Constituição Federal, ou seja, o montante das operações de crédito não poderá ser superior

ao montante das despesas de capital. Este limite deverá ser comprovado mediante apura-

ção das operações de crédito e das despesas de capital conforme os critérios definidos no S
3° do art. 32 da Lei Complementar nO101, de 2000 (Art. 6° da Resolução nO43, de 2001);

b) o montante global das operações realizadas em um exercício finan-

ceiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida - RCL

(inciso I do Art. 7° da Resolução nO43, de 2001);

c) o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encar-

gos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de cré-

dito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos

por cento) da receita corrente líquida (inciso II do art. 7° da Resolução nO43/2001-SF).

5. É de registrar que todas estas vedações e restrições são examinadas

de forma acurada pelo Ministério da Fazenda, a quem compete a verificação do cumprimen
I

to dos limites de endividamento, conforme estabelece o artigo 32 da LRF, ao defínir que: '



te do financiamento", a fim de viabilizar a execução orçamentária das despesas que serão

realizadas á conta da operação de crédito. Nesse aspecto, cabe referir que além da abertura

do crédito adicional, deverá ser verificado se esta meta - de aquisição de equipamentos

para a finalidade a que se destina - efetivamente está contemplada no Plano Plurianual

(PPA) e na Lei de diretrizes Orçamentárias (LDO). Caso não prevista nestas leis, as mes-

mas também deverão ser alteradas, face á exigência legal de inteira compatibilidade entre

todas as leis de planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA).

9. Assim, diante das considerações supra, recomenda-se as seguintes

verificações, que poderão ser diligenciadas junto ao Poder Executivo:

a) se existe a meta e o objetivo no Plano Plurianual contemplando a

aquisição dos equipamentos que serão adquiridos com os recursos do financiamento pro-

posto;

b) se a meta e o objetivo foram contemplados como prioridade na Lei

de Diretrizes Orçamentárias para 2013.

10. Ainda, é recomendável diligenciar junto ao Poder Executivo a fim de

verificar se foi elaborada a estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro decorrente da

contratação pretendida, que evidencie quais as condições do financiamento (não explicita-

das no projeto de lei), como prazo de amortização, carência, taxa de juros, correção mone-

tária, e outros encargos de forma a verificar qual a relação custo-benefício e o interesse e-

conômico e social da operação, procedimento tido como indispensável nos termos dos arts.

15 e 16, cc art. 29, S 1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

11. Sob o ponto de vista formal da técnica de redação legislativa, o projeto

está confomne a Lei Complementar nO95/1998.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 168/13 - GP

Ilustríssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Comissão de Justiça e Finanças

Responde Ofício CJF nO004/2013

Prezado Vereador:

Carazinho, 29 de abril de 2013.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos ao oficio supracitado para

informar o que segue, com relação ao item 9 da Informação nO867 da DPM - Delegações

de Prefe,ituras Municipais, que refere-se ao Projeto de Lei nO024/13:

a) Há previsão de meta e objetivo no PPA 2010-2013 contemplando a

aquisição dos equipamentos objeto do projeto de lei em questão, estando esta incursa no

Programa 1048 - Reequipamento do Setor de Obras e Serviços.

b) A meta e objetivo encontram-se previstas inclusive na Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, inseridas dentro do Programa 0536 - Construção,

restauração e conservação de rodovias, ação 2069 - Manutenção do Setor de Obras e

Serviços.

Referente ao item 10, informamos que não será necessária a confecção de

Impacto Orçamentário e Financeiro referente a contratação pretendida, em virtude do

prazo de carência do referido financiamento ser de 12 (doze) meses, sendo que a despesa

será prevista no Orçamento de 2014.

Encaminhamos, em anexo, cópia de documentação compr atória referente

ao item 9.

Atenciosamente,

DDV
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LDO 2013

META UNIDADE VALOR

1 unidade 2.600.000,00

50000 m' 3.200.000,00

50 percentual 6.500.000,00

2 contrato 55 ..000,00

2~.120;OOO,OO

PRODUTO

Unidade mantida

Contrato mantido

Obras de pavimentação realizada

Obras de pavimentação realizada

Anexo 111• Metas e Prioridades

VALOR GLOBAL

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Manutenção do Setor de Obras e Serviços

Obras de Pavimentação de Vias Públicas Urbanas

Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas

Arrendamento de Áreas para Extração de Minérios

2069

2070

1182

1053

AÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16
prefeilura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERClcIO: 2013
INSTITU1ÇOES : PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Perlodo: 29104/2013 à 29f04/2013

.
SALDO ORÇAMENTÂRIO SALDO RESERVADO

DADOS DA DESPESA REDUZ
I COMPROMETIDO I AUTOMÁTICO I SALDO ATUAL

INICIAL DISPONÍVEL TOTAL

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS UR

0804 SETOR DE OBRAS E SERViÇOS

080426 TRANSPORTE

080426.782 TRANSPORTE RODOVIARIO

080426.782.0536 CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO R

080426.782.0536.2069 MANUTENCÃO SETOR DE OBRAS E SERVI 2.835.000,00 1.805.084,18 69.093,46 0,00 69.093,46 1.735.990,72
3319009000000 SALARIO-FAMIUA 0001 LIVRE 873-7 3.000,00 2.644,37 0,00 0,00 0,00 2.644,37
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0001 LIVRE 872-9 1.306.000,00 944.343,28 0,00 0,00 0,00 944.343,28
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 LIVRE 875.3 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 0001 LIVRE 877-0 262.200,00 222.693,26 0,00 0,00 0,00 222.693,26
3319046000000 AUXIlIO-AlIMENTACAO 0001 LIVRE 878-8 169.200,00 120.889,54 0,00 0,00 0,00 120.889,54
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 0001 LIVRE 4409-1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001 LIVRE 4915-8 337.300,00 265.116,01 0,00 0,00 0,00 265.116,01
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE 8834 500.000,00 176.090,57 53.489,16 0,00 53.489,16 122.601,41
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0001 LIVRE 892-3 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.P 0001 LIVRE 890-7 254.800,00 70.907,15 15.604,30 0,00 15.604,30 55.302,85
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER10 0001 LIVRE 897.4 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0001 LIVRE 4844.5 1.000.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL GERAL 2.835.000,00 I 1.805.084,181 69.093,461 0,00 I 69.093,461 1.735,990,72

,.

Bas••:~-~7;,7",,-----------------------------------------------------------------------------
OrcamentO>Dcmonslralivos do Orr;llmento>Sa/do de ver orc2_ro/despesas002.php Emissor: Mariiei FafimlJ Larger Proviatt Exerc: 2013 Date: 29-Q4-2013 - 12:47:48 Pág 1ft

mailto:prefeilura@carazinho.rs.gov.br
http://www.carazinho.rs.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Fforesda Cunha, 1264
Cafazinho • RS
54-33312699
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

ANEXO DE OBJETIVOS, DIRETRIZES E MElAS
PPA-2010.2013

> Verstio: 1"(01/0112009)

Orgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa do Governo
Objetivos
Público Alvo

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
4 - Cepto Municipal de Obras e Serviços
26-TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

536 - CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO RODOVIAS
: CONSTRUÇÃO, REST. E CONSERVAÇÃO RODOVIAS

DESCRiÇÃO DAS AÇÕES

Supnr programa equipamentos, veiculas c matenals permaneles necessano para alender a demanda de construção, restauraçao e conservaÇáo das Vias urbanas e rodovias e serviços urbanos, renovando a trota de velculos e

máquinas com aquisiçêo de 1 trator de esteira, 1 máquina pá carregadeira. 6 caminhões truck c/caçamba, 1 veiculo Kombl, 1 caminhonete com maior capacidade de carga, 1 retroescavade!ra, 1 patrala, 1 britador primário, 1

escavadeira hidráulica, 1 rolo compactador de 25 tÇln., 1 computador. 1 ir'lpressora, 1 mâquina fazer cordão de calçamento, 1 rolinha. 1 rolo pneu, 1 caminhão espargidor e outros materiais permanentes.

Finalidade:

Ação
Códlgol Título Subtítulo/Loca lizador Produto Unidade de MedIda Preço Unitário10481 REEQUIPAMENTO SErOR DE OBRAS E SERViÇOS NENHUM EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade ,O-

Metas Físicas
Metas Financeiras

2011 2012 2013 Recursos Exercícios2010
2010 I 2011 I 2012 I 20135 5 6 6 l-LIVRE 100.000,00 I 100.000,00I 100.000,00 I 10Q.OOO,O~

AdqUlnr matenals de consumo. expediente, outros serviços e encargos, dlanas, conservaçao de maqUinas e equipamentos, visando atender necessrdades, conservar e restaurar obras publicas
FinalIdade:

Ação

ICódigol Título 5 u btítu Iofloca Iiza d ar Produto Unidade de Medída Preço Unitário J2069 IMANUTENCAo SETOR DE OBRAS E SERViÇOS NENHUM . UNIDADE MANTIDA Unidade O... -

Metas Físicas
Metas Financeiras

2010 2011 2012 2013 Recursos Exercícios
2010 2011 2012 20131 1 1 1 1800-CIDE-CONTR.INTERV.OOM ECON 93.800,00 98.600,00 102.900,00 108.600,001.L1VRE 1.590.600,00 1.652.900,00 1.115.400,00 1.7.69.200,00

B~e: all"wnho

mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
http://www.carazinho.rs.gov.br
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Carazinilo. 03 c1e maio de ~O13.

AO
LX MO. SR. RENATO SlISS
"rdeilo Municipal

E.\celentíssinl<> Sc'nilor PreICito.

A C{llllara ,\111llil';p,1I de (';lraí'.inho. por Seu Presidelllê. em resposta
{lO Ohcio n° I óR1l3 ;llraves do qu,tl o Prl'kitu IV!Llnicip:l!. inlórmuu que nào será necessúria
a c(lnl;,.'cç~lo dl' impaclO nrçanlL'lll,'lri(l l' jill<"Jllcc;ro rl'lcrl'lllL' a cOlltrataçào pretendida.em
linllrcle cio prazo cle carência do rell:riclo línallCialllen!o ser cle (1~) meses. senclo que despesa
será prc\"iSla no 0'\',lIn(:'])10 c/c.:20 14. \l'lll di/cr c requerer (I que sq;ut'.

1. Que P;I1";\ SlT ,lrll'l'ci,.lc!p (l referido pro.jctn lJue <.lUloriza a
cotllr<.Il,Iç'ilO de OptT,iÇÔt'S de cl'l\lilo. 1~1I se nL'ct'ssúrio () esc!an:.'CirneJlIO t' a prestação
inlilrlnaç("\es descritas nos.ILTIll,'S cio ar!. 15. I () e 17 cla I,ei ,k RL'sponsahilidade Fiscal.

1.1 Sendo assilll rei Ier'll ll-SL' os pedido cio itelll 10. aponlado pela
DPl\~_ par~ que seja l'laborado t' en, i~ld()pelo CXlTLlli\'u:

a) A eslilll,lti,-a do impacto orçamentário e Financeiro. deCI'HTt'lltc
desta possí,'cl contratação. t'll1 especial. p<lr(\ que seVI infórmada as condições du
fillnnciamt'llto. prazo dc l:ll11ol'lizill.,',lil. clrl'llci,L 1;1.\,1 de .illro~.c outrus encargos ele forma a
verilicar a relaçào de ClIsto hL'ne!icio. L' (I illlcrL'ssL' ccoll(lmic(l d<l opcraçào.

b) inl{H'I11l' llll;lis os 1l1(ltlllil1,'lri(ls(' t'quip,l1llL'll/us serão adquiridos
para i:l st'cl'('lari(1 de obras.

J ()uC' <l c(ltlIL'cç,]O d,J L'slinlali"íl do impacto orçaJllcnl,'1rio. nos
termos dn artigu 17 da Lei de RespoJlsahilidade Fiscal. é ohrig<ll(\ria quando a lixam prazo de
(':-.:ccuçélo c pagamento por um PLTíodo sllpcrinr (l dois C,\tTcícios. prillcipall11t'lllc com
lIpolll<:ml('lllo da origem dos l'L'CtlrSílS;1St'lTL'Jll tllilíl.;ldns p,-lgaJllenln do financiamento.

2, /\ <ltu(l,',l() tIo (',lmar,l !\'lullicipal estú limitada ú previsão kg;:ll. nàn
podendo ~lgir em COlllr<lried<lck <lO li I!\..'d;SP\~K'<l I.c; ..

Em face dn l.',\pP~I(). l' contandu com a sua atenção. agradecemos.

(
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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Av. Flores da Cunha, 189
99600-000. C8l'OZ1nhOlRll

Carazinho, 03 de maio de 2013.Of. n° 080/13 " GPC

,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara de Vereadores

Encaminha Complementação à justificativa do Projeto de Lei nO024/13

Senhor Presidente:

Com nossos cumprimentos, encaminhamos em anexo, Demonstrativo

de Impacto-Orçamentário e Financeiro relativo ao Projeto de Lei nO024/13, que

Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul

Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS e solicitamos a anexação do

mesmo junto ao Projeto de Lei em questão.

Atenciosamente,

Prefeito.

DDV
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DATA DA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO:
EXERCíCIO EM QUE A AÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO CARAZINHO
Contrataçao de Operação de Crédito com BADESUL

03/05/13
2013
ANO: 2013

QUANTO AOS LIMITES

Previsto Financiamento Atende

14.115.600,00 3.000.000,00 X

Operações 2013 RCL Percentual
3.000.000,00 104194.899,07 2,88% ).

Amortização/2013 RCL Percentual

2.625.000,00 104.194.899,07

Motivação do impacto - Legenda

3 - Comprometimento anual de dividas conforme inciso 11 do art 7' da Resolução n' 43/2001-SF(não exceder 11,50%)

2 - Valor Global Operações realizadas no exercicio conforme inciso I do Art.7' da Resolução n' 43 de 2001,

1- Cumprimento do limite do a que se refere o inciso 111 do Art. 167 da Constituição Federal(não exceder 16%)

~A~r=:~-.M~O~T~IV~A~Ç~A~O~E~CgOgM~P~EN~S~A~Ç~A~O~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~
Motivação do impacto (informar o código da legenda abaixo)

Carazinho/RS, 03 de Maio de 2013.

~~
João Carlos Martins Pedroso
5ecretátto da Fazenda e Arrecadação
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CONSULTORIA JURiDléA

PARECER JURíDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI EXECUTIVO N°
024/13, que AUTORIZA O poder Executivo a contratar
operaçõés de crédito com o BADESUL, para aquisição de
máquinas e equipamentos.

Do Projeto .de Lei apresentado

o projeto de lei busca autorização para contratar operações de
crédito com o BADESUL, até limite de RS 30000.00 (três mllhôes), para aquisição
de máquinas e equipamentos

Da Iniciativa:

Com Relaçáo iniciativa do Projeto de Lei. Compete
efetivamente ao E'xecutlvo Municipal matéria que disponha sobre a contratação
emergencial de operaçôes de crédito com autorização do Legislativo nos termos do
artigo três e 21 da Resolução 43/2001

Art. 3" Conslltul operação de crédito para os efeitos desta Resolução os compromissos assumidos
com credores sItuados' no Pais OLl no exterior em razão de mutuo. abertura de crédIto emIssão e
aceite de titulo aquIsição financiada dé bers recebimento anteCipado de valores provenlertes da
venda a termo de bens e serviços arrendamento mercantl; e outras operações assemelhadas.
IncluSive com o uso de denvatlvos flnance'lros

Art. 21 Os Estados o DIStlltO Fede'al os Mcnlclpos encaminharão ao M,nlstello da Fazenda os
pedidos de autollzação para a reallzaçao das ope,ações de uedlto de que trata esta Resolução
acàlT',panhados de proposta da Instituição flnar.(:elra Instruidos com
t . pedido do chefe do Poder Executivo acom~a"hado de pareceres tecnlcos e turidlcos
demqnstrando a relação custo-beneficIo o :nteresse econõmlco e SOCial da operação e o
cump"mento dos limites e condições estabelecl,jos por esta Resolução
11- autorização leg!s~allva para a realização da opéração
til - comprovação da Inctusão no orçamento dos recursos provenientes da operação pleiteada
exceto no caso de operações por antE'C02lção de réce tél orçarnentarl3

Dos requisitos para aprovação do projeto- materialidade e
legalidade

No que se refere á materialidade. e legalidade, para que seja
posto em votaçãQ o projeto de lei. deverá cumpnr alguns aspectos formais, tais
como, se o projeto está contemplado no Plano PlUrianual (PPA) e na .Lei de
diretrizes orçamentárias (LDO) e também os requIsitos do art. 16 e 17 da Lei de

.-==;::;="''-:=:-?
Av. Floresda Cunha,799 - Caixa Postal: 171- FonePABX:(54) 3330-2322- CEP99500-000- CARAZINHõ_RS'
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Responsabilidade . Fiscal, referenté a elaboração da estimativa do Impacto

Financeiro.

Art 15 Sei~o consideradas não autorizadas ,rregulares e lesivas ao patrlmonlo publico a geração de
despesa ou assunção de obrigação que "ão atendam o disposto nos arts 16 e 17
Art 16 A criação expansão ou aperfeçoamento De ação governamental que acarrete aumento da
despesa sera acompanhado de

1- estimativa do Impacto orçalT}entár,o-flnance1ro flO exerCICIO em que deva entrar em vigor e nos
dOIs subsequentes

I1 - declaração do ordenador da ,jespesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anUi;H e compatlbllldade COIT'o plano plUrianual e COlT' a lei de
diretrizes orça menta nas

S 1" Para os fins desta Lei Complementar conSidera-se
I - adequada com a lei orçamenta, d anua, a despesa objeto de dotação especif,ca e Suf,cl'ente

ou que e~teJa abrangida por crédito gererlco de forma qce somadas todas as despesas da mesma
espécie realizadas e a realizar previstas ~o programa de trabalho. não sejam ultrapassados os
limites estabelec,dos para o exercic.o

11- compativel com o plano piurlanual e a le, de diretrizes orçamentárias. a despesa que s~
conforme com as diretrizes. objetiVOS pflondades e metas previstos nesses Instrumentos e não
Infrinja qu.alquer de suas disposições

S 2' A est,matlva de que trat" ü Inc.so I do caput será acompanhada das prem,ssas e
metodologia de calculo utilizadas

S 3" Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa conSiderada "relevante nos termos em que.
dispuser a iel de dlretnzes orçamentárias

S 4' As normas dO capul constltuerr condlçao p,évla para
t - empenho e licitação de serviços 'orneclfnento de Olensou execução de obras
11- desapropnaçâo de imóveIs urbanos a que se refere os.. (11::lrt ~_S_4 2ª_Con$ht~lçav
Art 17 Conslde, a-se obngatorla de carater corlinu.ado a despesa corrente def!vada de lei

medida provtsona ou ato adminIstrativo normativo que fixem para o ente a obrigação ;egal de sua
execução por Jm periodo sL.per'or a dOISexere;ic!os

S 1" Os at05 que Cf'arem ou aU"'le'ltarem despesa ae que trata o capul deverão ser ,nstrulOos
com a estImativa prevista no InCISO I do art 16 e demonstrar,a origem dos recursos para seu custeio

S 2" Para efeito do atend,mento do S " o ato sera acompanhado de comprovação de que a
despesa crrada ou aumentada não afet<Jrá as metas de resultados fiscaiS previstas no anexo refendo
no S'1 do art 4" devendo seus efeitos financeiros nos periodos segurntes. ser compensados pelo
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

Nessa senda. diante da informação e Justificativa prestada
pelo OfiCIO168/13 - GP, de 29/04/2013, onde o executivo informa e comprova a
eXistência de metas e objetiVO para o projeto no PPA 2010-2013 contemplando a
aquisição dos equipamentos. e que as referidas metas e obJetiVOs se encontram
devidamente previstas na Lei de Dlfetflzes.Orçamentanas LDO 2013, inseridas
dentro do Programa 0536 - Construção e restauraçao de conservação de rodOVias.
ação 2039, sobre a rubrica de Manutenção do setor de Obras e Serviços. o presente
projeto é viavel para votação

Face ao exposto, considerando que a atuação da Câmara
Municipal esta limitada a previsão legal não podendo agir em contrariedade ao que
dispõe a Lei, o projeto com as Informações adicionais prestadas pelo ofiCIO
16812013. atende aos pressupostos deVidos. logo é vlavel para votação.

~
. . ~
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É o parecer
Carazmho 06 de maio de 2013

Glslalne Chagas HUnlng
Procurador Geral do Leglsiatlvo

,~~c-LOngO
AS':'~dICO da Mesa

(,
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Of. nO083/13 - GPC

I

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara de Vereadores

Responde Of. n° 180/13

Senhor Presidente:

Com nossos cumprimentos, vimos por meio deste informar o que

segue, com relação ao solicitado acerca do Projeto de Lei nO024/13, que Autoriza o

Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento SA

- Agência de Fomento/RS para aquisição de máquinas e equipamentos:

1. O solicitado já foi respondido por meio do Ofício nO080/13 -

GPC.

1.1 a) As informações solicitadas encontram-se inseridas nas

páginas 5 e 6 do relatório apresentado pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo

e Obras Públicas, em anexo.

b) Com relação ao maquinário e equipamentos, conforme

informação constante na página 3 dá Carta Consulta Pimes/Badesul, serão

adquiridos 03 (três) caminhões truck, 01 (uma) motoniveladora, 02 (duas)

retroescavadeiras e 02 (duas) carregadeiras.

Ainda a solicitação de apreciação sob regime de urgência faz-se

necessária em virtude da Administração anterior ter entregue o parque de máquinas

~.
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sucateado, sendo essa deficiência de maquinário aliada a grande demanda de serviços

existentes no Município, principalmente frente à Secretaria de Obras, face às

reivindicações da população. Ainda, o Município possui contrato com empresa

prestadora do serviço por hora/máquina, custo esse que pode ser reduzido com a

aquisição de novos equipamentos.

Assim, com o intuito de amenizar o problema do Município e

conseqüentemente proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes, faz-se

necessária a contratação de financiamento junto ao Badesul, visando a compra de

novas máquinas e equipamentos.

Atenciosamente,

TOSÜSS,

Prefeito.

oov
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,URBANISMO
PÚBLICAS

.' .•..

E OBRAS

MEMO nº : 136/2013

DATA : 09/05/2013

DL : Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

PARA : Secretaria Municipal de Administração e Controle do Orçamento

REFERÊNCiA : Informações sobre o PIMES - Financiamento Badesul

Prezados:

Segue anexo, cópia das políticas operacionais do Badesul, onde estão estabelecidos os

limites de crédito, prazos, carência, amortização, juros, percentual de financiamento e

contrapartida. Também, estão anexados dados do IDESEe a resolução n° 43 de 2001, que dispõe

sobre as operações de crédito em financiamentos. É importante ressaltar, que os dados grifados

neste documentos, são os dados respectivos ao municipio de Carazinho.

Atenciosamente:

Roberto Klein
Sec. Mun. de Planejamento, Urbanismo

e Obras Públicas

MA

Av. Flores da Cunha, 1264 - Centro - Carazinho-RS - Cep 99.500-000
Tel. Pr.ef.: (54)33312699
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OBJETIVO 4
POLíTICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. .4,
PRÉ-CON DIÇÕ ES DE ACESSO AO CRÉDITO.: : .4

PROG RAMA PIM ES-BADESU L. 5



Alavancar recursos para atender às demandas de melhorias de qualidade
de vida da população dos municípios do Rio Grande do Sul.

f

Apoiar as necessidades de investimentos dos munlClplOS em projetos
representados por obras de infra-estrutura urbana e rural, saneamento básico,
geração de emprego e conhecimento, desenvolvimento institucional, bem
como redistribuição social do trabalho. Através destes investimentos objetiva-
se o aumento do IDH / IDESERSdos municípios e desta forma torná-los mais
competitivos na atração de investimentos produtivos, que são os que
proporcionam crescimento econômico sustentável.

a) Enquadramento e aprovação pela diretoria, do BADESUL Desenvolvimento
SA - Agência de Fomento/RS, e do Órgão Repassador, conforme o caso.
b) Aprovação do pleito pelo legislativo municipal;
c) Atender às exigências de endividamento estabelecidas pela resolução 43 do
Senado Federal e ao estabelecido no Manual de Instrução de Pleitos - MIP da
Secretaria do tesouro Nacional- STN.

l



Os investimentos no setor público municipal do BADESUL através do
Programa PIMES-Badesul estão aderentes aos principais objetivos estratégicos
do governo do estado de alavancar o desenvolvimento local e regional, por
meio da melhoria das condições de saneamento básico, infra-estrutura urbana,
geração de emprego e renda, com redistribuição social do trabalho, priorizando
os municípios com menor índice de desenvolvimento humano, tornando- os
mais competitivos como um todo, para a atração de investimentos, o
desenvolvimento local e conseqüente melhoria da qualidade de vida dos
munícipes.

1.1. Autorizações Legais
A autorização do BACEN, Resoluções NQ. 2.827 e NQ. 2.828, de 30 de

março de 2001 e Resolução NQ. 2.945, de 27.03.2002, permitiu a necessária
adaptação institucional de transferência de recursos do FUNDOPIMES e dos
créditos a ele retornados, para integração ao capital do BADESUL
Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS, a qual está autorizada a
efetivar empréstimos aos municípios.

1.2. Critérios de Priorização
a) Projetos locais ou regionais que estejam aderentes aos objetivos
estratégicos de programas e projetos do Governo do Estado, associados com a
elevação do índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE)do Rio Grande
do Sul.
b) Projetos desenvolvidos pelas prefeituras do Rio Grande do Sul em prol do
bem estar de suas comunidades;

1.3. Limites de Crédito
a) Até R$700.000,00 para os municípios com até 10 mil habitantes:
b) Até R$ 1.000.000,00 para municípios de 10.001 a 20 mil habitantes
c) Até R$ 2.000.000,00 para municípios de 20.001 a 50 mil habitantes
d)Até R$3.000.000,00 para municípios com mais de 50 mil habitantes

1.4. Prazos
o Carência: 6 meses para aquisição de maquinas e equipamentos rodoviários;

• Carência: 12 meses para investimentos em infraestrutura urbana,
saneamento, construção civil, inclusive quando composto também com a
aquisição de maquinas e equipamentos rodoviários.

• Amortizacão: 48 meses.

• Juros: trimestrais na carência, e mensais na amortização.



[
I 1.5. Participação

• 90% financiamento;

• 10% contrapartida.

1.6. Custos
• Municípios com IDESEbaixo desenvolvimento - SELlC+ 5% a.a.

• Municípios com IDESEmédio desenvolvimento - SELlC+6% a.a.

• Municípios com IDESEalto desenvolvimento - SELlC+7% a.a.

De acordo com compromisso assumido com o Governo do Estado, os
municípios que aderirem ao SISBI/SUASA:
• Terão uma redução de 0,5% dos custos praticados;
• Para os municípios com até 20 mil habitantes possam se estruturar, o
BADESUl, disponibilizará àqueles municípios que a partir de agora buscarem
financiamento, um adicional de 10% a mais de recursos.

1.7. Garantias
Quotas partes do ICMS - Convênio com o Banrisul.

1.8. Investimentos Financiáveis

1.8.1. Infraestrutura urbana e rural
a) Drenagem, Pavimentação, Sinalização viária, vertical e horizontal etc.;
b} Abertura de vias;
c} Iluminação Pública;
d) Ciclovias, melhorias de Praças e Espaços Públicos;
e) Revitalização de infraestrutura em áreas degradadas através de:

• Urbanização e implantação de saneamento, infraestrutura básica e
equipamentos sociais em áreas de risco e de sub-habitação .
• Recuperação e revitalização das áreas degradadas, de interesse histórico
e/ou turístico.

I
I

j

1.8.2. Saneamento Básico e Meio Ambiente
a} Tratamento de resíduos sólidos urbanos e industriais; Equipamentos para

coleta de resíduos sólidos; Equipamentos para coleta seletiva; Galpões
equipamentos para reciclagem; Sistemas de tratamentos de resíduos;
Recuperação do solo e áreas danificadas por lixões e reciclagem dos
resíduos industriais.

b) Implantação de: Redes de abastecimento de água; Redes de captação de
água; Rede de Distribuição; Estação de Tratamento de água; Instalação de •
medidores (para Companhias Municipaisde Saneamento). '



c) Tratamento de Esgoto - Rede Coletora; estação de tratamento; Destino
final dos resíduos (para Companhias Municipais de Saneamento).

d) Medidas para controle da erosão e do assoreamento dos canais de
drenagem; Contenção de cheias; Micro e Macro drenagem pluvial.

e) Sistemas de Coleta e reutilização de água; instalação de equipamentos
economizadores de água. .

f) . Investimentos em sistemas ecoeficientes - Sistema PROCELde etiquetagem
de efíciênCiaenergética para prédios públicos; (PMAT /BNDES). SubstitUição
do sistema de iluminação tradicional por sistema mais eficiente. Troca de
combustível fóssil na frota de transportes públicos; ônibus movidos .à
energia alternativa/biodiesel. Aproveitamento energético de gás metano a
partir do lixo orgânico e esgotamento sanitário; Instalação de biodigestores.

1.8.3. Desenvolvimento institucional
Não havendo enquadramento no PMAT/BNDES - Programa de

Modernização e Fortalecimento Institucional e Tributário das Administrações
Municipais, e esgotadas as linhas de financiamento de outras fontes, poderá
será avaliado, caso a caso, a necessidade de investimentos através do
Programa PIMES-Badesul, sendo financiáveis:

a) Tecnologia da informação e equipamentos de informática;
b) Capacitação de recursos humanos;
c) Projetos de melhorias do sistema de arrecadação;
d) Modernização administrativa e organizacional;
e) Projetos de planejamento e gestão urbana;
f) Projetos de municipalização da gestão do meio ambiente;
g) Projetos de municipalização da gestão do trânsito.
h) Apoio ao planejamento estratégico municipal e planos diretores; planos

estratégicos de desenvolvimento e criação de centrais de projetos;
i) Apoio à integração dos serviços públicos de atendimento ao cidadão;
j) Construção, ampliação e/ou reforma de centros administrativos (quando

comprovada a extrema necessidade), e preferencialmente em operações
casadas com PMAT);

1.8.4. Em Geração de Emprego
Implantação ou obras de infraestrutura em distritos industriais, pólos

tecnológicos e outros empreendimentos geradores de emprego e renda.
Pavilhões para instalação de berçários industriais.

,1.8.5. Em Educação e Saúde
"

a) Construção, ampliação e ou reforma de escolas municipais;
b) Mobiliário e equipamentos para escolas municipais;
c) Apoio à instalação de laboratórios de informática nas escolas municipais;

•
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d) Aquisição de hardware, software e capacitação de professores;
e) Construção e/ou ampliação de ginásios de esporte e de múltiplas

finalidades;
f) Apoio a programas de formação de agentes ambientais mirins, através da

capacitação de professores;
g) Projeto de inclusão para crianças e jovens com necessidades educativas

especiais;
h) Adequação de espaços físicos para o atendimento das crianças com

nece.ssidades especiais (equipamento, mobiliário, acesso ao esporte);
i) Construção e ou ampliação/restauração de Biblioteca Pública.

1.8.6. Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários
Não havendo enquadramento no PROVIAS/BNDES - Programa de

Intervenções Viárias, e esgotadas as linhas de financiamento de outras fontes,
poderá ser avaliado, caso a caso, a realização de investimentos através do
Programa PIMES-Badesul;

I Serão financiados máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional

1.8.7. Outros Investimentos
Poderão ser apoiados, a critério da diretoria do BADESUL

Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS.

•
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Municípios - Classificação segundo o Ideseg;;;J - 2009 < Idese - ... http://www.fee.rs.gov.br/sitefee/ptlconrent/esrati sticas/PLidese _m...

,I f

Saneamento e \p
Educação Renda Domicílios Saúde IDESE ~qjMunicípios

Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem
Ibirubá 0,880 163° 0,922 4° 0,423 177° 0,888 32° 0,778 44°

Encantado 0,892 109° 0,776 131° 0,568 65° 0,876 98° 0,778 45°

(i /" )Não-Me- Toque 0,869 218° 0,855 44° 0,530 87° 0,857 244° 0,778 46°

\'K.Dío ~ Carazinho 0,885 138° 0,818 77° 0,584 54° 0,821 466° 0,777 :47°

Charqueadas 0,906 67° 0,692 259° 0;650 26° 0,858 232° 0,777 48°

Marau 0,860 265° 0,816 79° 0,580 56° 0,844 353° 0,775. 49°

Tupanciretã 0,827 402° 0,901 10° 0,522 98° 0,848 315° 0,774 50°

Guaporé 0,882 155° 0,731 196° 0,651 25° 0,831 426° 0,774 51°

Três de Maio 0,887 134° 0,846 48° 0,449 150° 0,911 4° 0,773 52°

Nova Araçá 0,868 2310 0,879 22° 0,489 122° 0,855 258° 0,773 53°

Tapera 0,872 211° 0,851 45° 0,509 106° 0,855 265° 0,772 54°

Quinze de 0,883 146° 0,820 73° 0,515 100° 0,867 159° 0,772 55°
Novembro

Pelotas 0,860 266° 0,718 215° 0,689 10° 0,814 476° 0,770 56°

Uruguaiana 0,869 223° 0,742 178° 0,614 43° 0,855 269° 0,770 57°

Santo Cristo 0,930 310 0,795 107° 0,450 148° 0,904 9° 0,770 58°

São Borja 0,873 197° 0,756 160° 0,588 51° 0,855 261° 0,768 59°

Júlio de Castilhos 0,852 297° 0,874 30° 0,491 120° 0,853 278° 0,768 60°

Osório 0,873 200° 0,785 120° 0,531 86° 0,880 64° 0,767 61°

Campinas do Sul 0,894 104° 0,782 122° 0,547 76° 0,846 326° 0,767 62°

Guarani das Missões 0,906 69° 0,770 141° 0,510 105° 0,881 51° 0,767 63°

Sananduva 0,844 3430 0,826 67° 0,530 88° 0,867 163° 0,767 64°

Itaqui 0,848 326° 0,736 190° 0,581 55° 0,901 13° 0,766 65°

Santana do 0,852 300° 0,687 271° 0,657 22° 0,867 166° 0,766 66°
Livramento

São Leopoldo 0,867 234° 0,748 168° 0,609 45° 0,835 400° 0,765 67°

Pejuçara 0,903 77° 0,913 7° 0,398 210° 0,844 357° 0,764 68°

Panambi 0,911 53° 0,826 66° 0,484 131° 0,836 398° 0,764 69°

Soledade 0,851 309° 0,724 207° 0,627 37° 0,853 279° 0,764 70°

Giruá 0,906 68° 0,825 68° 0,459 144° 0,862 185° 0,763 71°

Canela 0,866 244° 0,694 256° 0,630 34° 0,860 218° 0,763 72°

Saldanha Marinho 0,925 38° 0,857 42° 0,400 207° 0,867 159° 0,762 73°

Santo Augusto 0,924 39° 0,809 90° 0,489 124° 0,826 451° 0,762 74°

Flores da Cunha 0,884 140° 0,742 174° 0,575 61° 0,846 3320 0,762 75°

VeraCruz 0,851 308° 0,770 139° 0,541 81° 0,881 61° 0,761 76°

Teutônia 0,871 212° 0,835 54° 0,472 137° 0,861 202° 0,760 77°

Gravataí 0,884 139° 0,734 194° 0,554 72° 0,867 165° 0,760 78°

Lavras do Sul 0,874 192° 0,693 258°' .0,631 33° 0,840 368° 0,759 79°

Muçurn 0,877 178° 0,698 248° 0,577 59° 0,885 36° 0,759 80°

Rio Grande do Sul 0,870 - 0,813 - 0,569 DDDD
3 de 6 08/rnrn/201301:2
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei n° 024/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o

BADESUL Desenvolvimento S.A.- Agência de Fomento/RS para aquisição de máquinas e

equipamentos.

VOTO

o presente Projeto de Lei é viável conforme parecer da Assessoria Jurídica da casa e

DPM.

io de 2013.

~

~~Rjw
~

Membro

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Sch .

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER

Projeto de Lei n° 024/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o BADESUL

Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS para aquisição de máquinas e

equipamentos.

VOTO

o presente Projeto de Lei está apto a ser incluido na Ordem do dia.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlichting, 02 de maio de 2013.

Ver. R dinei Brombilla

iJ-----
Ver. Orion Albuque

Secretário e Relato

Ver. Gian Pedroso
Membro

Av.Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO- RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52 ~
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

I
.~

~,

OP 074/2013 Carazinho, 14 de maio de 2013

\
Assunto: Aprovação de Projetos

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

s
Presidente em exercício

Atenciosamente,

Pref MUnicipal de Carazrnho
Secrelana de Administração

A Sua Excelência o Senhor
Renato Suss
Prefeitura Municipal de Carazinho
Carazinho, RS

1 6 MA.I 101]

v. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

I

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em. Reunião
Ordinária no dia 14/05/2013, aprovou por unanimidade os seguintes projetos de lei,
oriundos desse Poder Executivo, os quais relacionamos abaixo:

1 Projeto de Lei 022/13 de autoria do. Executivo Municipal, o qual Autoriza a
contratação emergencial de 07 Agentes de Combate ás Endemias.

Projeto de Lei 024/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza o
. Poder Executivo a contratar operações de crédito com o BADESUL - Desenvolvimento SA
- Agência de Fomento/RS para aquisição de máquinas e equipamentos.

Projeto de Lei 028/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Extingue e
altera a denominação e padrão de Cargos em Comissão e Função Gratificada na
Organização Administrativa Básica do Municipio.

Projeto de Lei 029/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei 030/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
concessão de auxílios financeiros, transferências e subvenções sociais no exercício de
2013, para entidades privadas sem fins lucrativos e abertura de Crédito Especial no
Orçamento vigente. .

Projeto de Lei 031/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2013. .

. Projeto de Lei 032/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2013.

Projeto de Lei Complementar 002/13 de autoria do Executivo Municipal, o
qual Acrescenta S 10 ao artigo 143 da Lei Complementar nO110/06, que Aprova o Código
Tributário do Município de Carazinho.

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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