
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

PARECER CONTÁBIL 325/2017

REFERENTE – Projeto de Lei n° 83/2017, que Autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia
da União:

Tem o presente, as seguintes considerações :

Considerando, o inciso III do artigo 167 da Constituição Federal;

Considerando, critérios do artigo 32, §3° da Lei Complementar n°101 de 4 de maio de
2000;

Considerando,  Parágrafo II do art. 3º da Resolução do Senado Federal n°40, de
2001, que estabelece o limite de endividamento, no caso do Município é de 1,2 ( um
inteiro e dois décimos) vezes da  receita corrente líquida apurada nos 12 meses
anteriores, que foi de R$ 89.366.883,01, de acordo com o Relatório Resumido da
Execução Orçamentário do 4° Bimestre de 2017,  multiplicados por 1,2 temos o
limite de endividamento do município de Itapoá de R$ 107.240.259,61;

Considerando, o artigo 7° da /Resolução do Senado Federal n° 43/2001, inciso I
estabelece  que  o  montante  global  das  operações  realizadas  em  um  exercício
financeiro não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida, e no incio II,
estabelece que o comprometimento anual com amortização da divida consolidada,
não poderá exceder a 11,5% da R.C.L. arrecadada no exercício;

Temos o seguinte cálculo:

Considerando, que referido projeto tem por objetivo contratar operações de crédito
no  valor  de  R$  5.000.000,00  (cinco  milhões  de  reais),  dentro  dos  limites  legais
conforme cálculo acima.
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Considerando, que a Operação de Crédito solicitada terá carência de 48 meses para
início da amortização;

Considerando que serão incluídas ações para amortização da dívida consolidada na
Leis Orçamentárias do Município para os próximos exercícios  relativo as operações
de créditos pleiteadas. 

Diante da consideração apresentada,

Parecer Favorável

Itapoá, 07 de novembro de 2017

JOÃO GARCIA DE SOUZA 
CRC 024735/O-7
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