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MENSAGEM D0 PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL N° 46, de 29 de novembro de 2022.

PROJET0 DE LEI
PLO N° 36, de 29 de novembro de 2022

Autoria: Poder Executivo do Munici'pio de Amontada

A Sua Excelencia o Senhor
Vereador Paulo Berg Melgaco
Presidente da Camara Municipal de Vereadores do Munici'pio de Amontada

eAFviAR£&Ff§&.!Ni¢:.!!:

DEARE®Pe!L-'-fiL\ri

pR®T®eLffiEL.`i`p:

P`ecebidoem
Servido
Matricula:

QLiELuetr+

Senhor Presidente,

Exercendo a competencia a  mim deferida pelos arts. 64,Ill, da  Lei Organica do Munici'pio

de  Amontada,  bern  com  o  art.18,  IV  da  Lei  Organica  do  Munici'pio  de  Amontada,  submeto  a

consideracao da Augusta Camara Municipal de Vereadores, por intermedio de Vossa Excelencia,

para fim de apreciacao e pretendida aprovacao, atendidos os dispostos que disciplina o processo
legislativo,   o   incluso   Projeto  de   Lei   que   AUTORIZA   0   PODER   EXECUTIV0   MUNICIPAL   A

CONTRATAR   0PERACA0   DE   CREDITO   COM   0   BANCO   D0   BRASIL   S.A,   E   DA   0UTRAS

PROV[DENCIAS, com esteio na justificativa abaixo.

0  Poder Executivo Municipal, tern a inten?ao de fomentar o crescimento do  Munici'pio de

Amontada em diversas areas, de forma a promover a melhorias na infraestrutura de transporte,
energia e agua, para as cidadas e cidadaos amontadenses.

Para tanto, o Municl'pio de Amontada pode aderir ao Progeinfra -Programa 88 Eficiencia

Municipal, que 6 o resultado da parceria entre o Banco do Brasil (88) e o  Banco lnteramericano

de  Desenvolvimento  (BID)  que oferece solu?ao  de cr6dito e apoio t6cnico aos  municipios com

ate 500 mil habitantes na implementa?ao de melhorias na infraestrutura de transporte, energia e

agua.

A   solucao   de   cr6dito   permite   a   amplia?ao   da   capacidade   de   investimentos   da

administra?ao  municipal,  contribuindo  para  atender  a  crescente  demanda  da  sociedade  por

melhorias na prestacao dos servi?os e maior eficiencia na gestao pLlblica.

Ao usar esta linha de cr6dito o Municfpio de Amontada tern as seguintes vantagens: apoio

a investimentos sustentaveis;  plataforma exclusiva para acompanhamento desde a proposta de
financiamento  ate  a  conclusao  da  comprova?ao  da  aplicacao  dos  recursos;  e,  capacitacao  e

auxl'liot6cnico.

Dentro das areas apoiaveis pelo Progeinfra ao Munici'pio de Amontada, tern-se na area de

saneamento  basico,  a?6es  para  redugao  de  perdas  em  sistemas  de  abastecimento  de  agua,
incluindo servi?os, aquisicao e instala?ao de maquinas, equipamentos operacionais e sistemas

de  gestao.   Na  area  de  eficiencia  energetica,  a?6es  em  predios   pdblicos  municipais  e  em
ilumina?ao   pilbljca,   incluindo   a   substitui?ao   de  equipamentos,   instala?ao   de   sistemas   de
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controle e geracao distribujda.  E, por tim, na infraestrutura viaria, tern-se a?6es para reabilita?ao

e pavimenta?ao das vias existentes no sistema de transporte municipal, e aquisi?ao de maquinas
e equipamentos para manuten?ao de infraestrutura viaria do Munici'pio de Amontada.

Demonstrada  a  relevancia  da  mat6ria,  o  Poder  Executivo  Municipal,  elaborou  o  incluso

Projeto de Lei, que ora submete a apreciaeao dessa casa Legislativa, solicitando o especial apoio

desta Camara de Vereadores, regular encaminhamento e tramitagao, com seu debate e, ao final,
aprova?ao pelos Excelentl'ssimos Edis, em sua integraljdade.

Convicto  de  que  os  ilustres  membros  desta  Casa   Legislativa  haverao  de  conferir  o
necessario apoio a esta propositura, em razao de sua prioridade, e relevancia social, solicito aos

Senhores(as) Vereadores(as) que emprestem a valiosa colaboracao no encaminhamento.

No ensejo, apresento a Vossa Excelencia e a todos os demais legisladores(as) municipais,

meus elevados protestos de consideragao e apre?o.

PA¢O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 29 de novembro de 2022.

Flavio C6sar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada
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PROJETO DE LEI D0 EXECUTIV0 N° 36, de 29 de novembro de 2022.

AUTORIZA      0      PODER      EXECUTIV0      MUNICIPAL      A
CONTRATAR OPERA¢A0 DE CREDITO COM 0 BANC0 DO
BRASIL S.A, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO D0 CEARA
Fa?o saber que a Camara  Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Fica o Poder Executivo do  Munici'pio de Amontada, autorizado a contratar opera¢ao de

cr6dito junto ao  Banco do  Brasil  S.A., ate o valor de RS 9.202.156,00  (nove milh6es, duzentos e

dois mil, cento e cinquenta e seis reais), nos termos da Resolu?ao CMN n° 4.995, de 24 de mar¢o

de 2022, e suas altera?6es, destinados a agricultura, defesa civil, educagao, eficiencia energ6tica,

esporte,    moderniza?ao    da    gestao,    seguranca    pdblica,    vigilancia    sanitaria,    inova?ao    e

desenvolvimento, ilumina?ao pdblica, infraestrutura viaria, lazer, limpeza pdblica, meio ambiente,

mobilidade urbana, e sadde, observada a legislacao vigente, em especial  as disposi?6es da Lei

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Paragrafo   tlnico.    Os    recursos    provenientes   da    opera?ao   de   cr6dito   autorizada   serao
obrigatoriamente aplicados na execucao dos empreendimentos previstos no caput deste artigo,
sendo vedada a aplica?ao de tais recursos em despesas correntes, em consonancia com o § 1 0
do art. 35 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2°.  Os  recursos  provenientes da operacao de cr6dito a  que se refere esta  Lei deverao ser
consignados como receita no Or?amento ou em cr6djtos adicionais, nos termos do inc.  11, §  1 °,

art.  32,  da  Lei  Complementar  n°  101, de  04  de  maio  de  2000  e  arts.  42  e 43,  inc.  IV,  da  Lei  n°

4.320, de 17 de mar?o de 1964.

Art. 3°. Os or?amentos ou os  creditos adicionais deverao consignar, anualmente, as dotac6es
necessarias  as  amortiza?6es  e  aos  pagamentos  dos  encargos,  relativos  aos  contratos  de
fjnanciamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir cr6ditos adicionais destinados a fazer

face aos pagamentos de obriga¢6es decorrentes da opera?ao de cr6dito ora autorizada.

Art. 5°.  Para  pagamento do principal, juros, tarifas bancarias  e demais encargos financeiros e

despesas da opera?ao de cr6dito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de
titularidade  do  Municrpio  de Amontada,  a  ser  indicada  no  contrato,  em  que  sao  efetuados  os

creditos   dos   recursos   do   munici'pio,   ou   qualquer(isquer)   outra(s)   conta(s),   salvo   a(s)   de

destina?ao especifica, mantida em  sua agencia, os  montantes necessarios  as amortiza?6es e

pagamento final da di'vida, nos prazos contratualmente estipulados.

Paragrafo  dnico.   Fica  dispensada  a   emissao  da   nota  de  empenho  para   a   realiza?ao  das
despesas a que se refere este artigo, nos termos do § 1 a, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de mar?o

de 1964.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica?ao.

PAC0 DA PREFEITURA
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pe`hovembro de 2022.
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