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ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL1DE CARAZINHO

Of. nO135/13 - GPC Carazinho, 05 de agosto de 2013.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. alto A. Gerhardt Neto, .

Presidente da Cãmara Municipal de vereador~t4'%

. ., '., . OLIot/TOO .
Encaminha Projetâ dê\Lei n° 059/13. 6'Olf1TN0"

.,
Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos' a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

059/13, desta data, que Retifica o artigo 2° da Lei Municipal nO7.669/13, para apreciação

sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o projeto de lei em epígrafe visa atender determínação da Caixa Econômica

Federal, onde se solicita que sejam retiradas as quotas do Fundo de Participações dos

Estados como garantia do principal, encargqs e acessórios do financiamento, visto que, o

artigo 159, I, da Constituição Federal traz :em suas alíneas o modo como será feita a

repartição das receitas tributárias sobre o produto dos impostos sobre renda e proventos

de qualquer natureza e sobre produtos indu,strializados, quarenta e oito por cento, sendo

vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municipios.

Assim, ao tratar do Fundo de Participação dos Estados a Lei extrapola sua

competência.

Para que a redação do Art. 2° não seja questionada e com intuito de evitar

possível anulação de atos e contratos feitos, durante a vigência destes, o que, em caso de

ocorrência, também prejudicaria a garantía dada a Caíxa Econômica Federal, solicitamos a

apreciação sob regime de urgência.

Atenciosamente,

REN OSÜSS
Prefeito
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PROJETO DE LEI N° 059, DE 05 DE AGOSTO DE 2013.

Retifica o artigo 2° da Lei
Municipal nO 7.669/13.

Art. 1° O artigo 2° da Lei Muricipal nO7.669 de 28 de maio de 2013, que
Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto a Caixa Econômica
Federal, passa a,vige:rcom a seguinte redaÇão:

, • ~~., I

"Art. 2~'iPara garantia do, principal, encargos e acesso riOS do
financiamento pelo Municipio, para a execução de obras, serviços e
equipamentos, observada a finalidade indicada no Art. 1°, fica o Poder
Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e
irretratável, as receitas e quotas do Fundo de Participações dos Municípios a
que se refere o Art. 159, inciso I da Co~stituição Federa!." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 201'3.

REN SÜSS
Prefeito
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