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Procuradoria Geral do MunicíPio

PROJETO DE LEI NO t2019.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A CONTRATAR
OPERAÇOES DE CRÉDITO COM A
AGÊNCI,A DE FOMENTO DO PARANÁ
s.A.

FAÇO SABER QUE A CAMARA IUUNICIPAL DE CASCAVEL,
ESTADO DO PARANA, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a

Agência de Fomento do Paraná S.A operaçóes de crédito, ate o limite de R$

22.000.000,00 (vinte e dois milhÕes de reais).

Parágrafo único. O valor das operaÇÕes de credito estão

condicionados a obtenção pela municipalidade, de autorizaÇão para a sua realização,

em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através

de Resoluçoes emanadas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar no 101, de

04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 20 Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e

outras condiçÕes de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão

às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e
notadamente o que dispôe o normativo do Senado Federal, bem como as normas

específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A.

Art.30 Os recursos oriundos das operaçÕes de crédito autorizadas por

esta Lei, serão destinados a:

l- Pavimentação de vias urbanas;

ll - lnfraestrutura;

lll- Equipamentos para o Aeroporto Municipal;

Art.40 Em garantia das operaçôes de crédito de que trata esta Lei, fica
o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná
S.4., as parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte do lmposto Sobre
OperaçÕes Relativas à Circulaçáo de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de
Participaçáo dos Municípios - FPM, ou tributos que os venham a substituir, em
montantes necessários para amortizar as prestaÇÕes do principal e ES

na forma do que venha a ser contratado
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Art. 50 Para garantir o pagamento do principal atualizado

monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das

operaÇões referidas nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à

Agência de Fomento do Paraná S.A. mandato pleno para receber e dar quitação das

referidas obrigaçÕes financeiras, com poderes para substabelecer.

Art. 60 O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal

reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operaçÕes

financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Poder

Executivo Municipal com a entidade Íinanciadora, conÍorme elencado no contrato de

operaÇáo de crédito.

Art. 70 Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente ao da

contratação das operaçÕes de crédito, o orçamento do Município consignará

dotaçÕes próprias para a amortizaçáo do principal e dos acessórios das dívidas

contratadas,

Art. 80 Esta Lei entrará vigor na data de su ublicação. revogadas

as disposiçóes em contrárío

G
ascavel, 0B de julho '19
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Excelentíssimo Presidente,
Nobres vereadores(as).

Submeto à elevada apreciaçáo dos Senhores(as) Membros da Câmara

lVlunicipal o anexo Anteprojeto de Lei que "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÔES DE CREDITO COTV A AGÊNCIA DE

FOMENTO DO PARANA S.A.'

A população de Cascavel é de aproximadamente 320 mil habitantes, e

a 5ê maior cidade do Paraná, está subdividid a em 32 bairros em uma extensão de

100km', sendo um grande polo da região e do Mercosul.

O presente pro.jeto de lei foi elaborado a fim de autorizar o município a

contratar operaçáo de crédito no valor de quinze milhoes de reais, para

pavimentação asfáltica, cu.jo valor será somado ao aporte a fundo perdído do

Governo do Estado do Paraná, de mais quinze milhoes de reais para pavimentação,

totalizando trinta milhões de reais para atender a demanda de nosso municÍpio,

tendo em vista que, boa paÍe da malha viária asfaltada se encontra inadequada e

deficitária.

O município possui uma malha viária asfaltada de aproximadamente

93% do perímetro urbano, ultrapassando mais de mil quilômetros de vias. cuja a

maioria do asfallo apresenta inadequação e mais de quinze anos de utilização, o

que demonstra um desgaste por conta da rolagem de veículos e estes ainda

aumentaram nos últimos anos o que demanda um maior esforço do pavimento

asfáltico,

Diante do fato e da necessidade de melhorar as condições de

locomoção dos munÍcipes, e considerando a impossibilidade da contratação desse

serviço pela administração pública municipal, a Secretaria Municipal de Obras

Públicas, procurou a Agência de Fomento do Paraná S.A, para uma possível

solução, a qual fornecerá ao Município repasses financeiros a serem direcionados a

eÍetivação de diversas obras para reestruturaçáo e recuperaÇão das vias.

lncorporado a este valor de 22 milhÕes, no referido projeto de lei, o

município investirá ainda 4 milhoes em infraestruturas de esportes e lazer, incluindo

a construção do Ginásio de Esportes no distrito de Juvinópolis. O que proporcionará

maiores condiçÕes, benefÍcios, lazer, bem estar e saúde a populaçáo em geral.

E, ainda, teremos o investimento de aproximadamente 3 milhÕes na

aquisição de duas pontes de embarque (fingers) para o nosso Aeroporto Municiprl
devido a ampliação e aumento do número voos afetando o número O" 
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desembarques. O benefício dos investimentos, reÍletirá positivamente à população

beneficiada, otimização do tempo e qualidade de vida. Em que pêse não haja a

possibilidade de mensuração financeira destes benefÍcios, os mesmos influenciam

positivamente e superam os custos necessários correspondentes à operaçáo de

créd ito pleiteada.

Perante o exposto, é razoável buscar novas fontes de financiamentos.

ante ao valor vultoso do seu custo, mostrando inviável o Município despender

recurso sem o auxÍlio da referida operação de crédito para custear tal investimento.

Essa é a Êzáo, Senhor Presidente, que justifica elaboração deste
projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores Membros da Câmara
Legislativa, renovand

distinta consideração
o a Vossa Excelência. os

Gabi

de elevada estima e
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do Prefeito Municipal
l, 08 de julho de 2019.cave
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Ao ExcelentÍssimo Vereador
Alécio Natalino Espinola
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - PR.


