
                                                PARECER CONTÁBIL N° 228/2019

REFERENTE – Projeto de Lei N° 92, de Agosto de 2019, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a  aderir ao Programa FINISA  e tomar emprestado junto a
Caixa Econômica Federal:

Temos o presente, as seguintes considerações:

Considerando que o referido projeto tem por objetivo contratar operação de
crédito até o valor de R$ 2.500.000,00, a uma taxa de juros efetivo de 100%
do CDI (Certificado de depósito Interbancário) ao ano,  que na presente data
corresponde  à  6,78%  acumulados  nos  últimos  12  meses,  acrescido  do
percentual de 4,58% a.a. Resultado em uma taxa juros de 11,36% ao ano.
 
Observação: Empréstimos indexados ao CDI podem sofrer mudanças em suas
taxas,  caso ocorra uma  variação  da  taxa  SELIC.  Por  consequência,  caso  o
COPOM (Comite de Política Monetária do Banco Central) altere a taxa  SELIC, a
taxa  ao  ano  da  operação  de  crédito  contratada  poderá  ser  alterada
automaticamente (para mais ou para menos). Portanto esta taxa de 11,36%
ao ano não é fixa;

Considerando o inciso III do artigo 167 da Constituição Federal;

Considerando critérios do artigo 32, § 3º da Lei Complementar nº
101 de 4 de maio de 2000;

Considerando o Parágrafo II do art. 3º da Resolução do Senado Federal nº
40, de 2001, que estabelece o limite de endividamento, no caso do Município é
de  até  1,2  (  um  inteiro  e  dois  décimos)  vezes  da  receita  corrente  líquida
apurada nos 12 meses anteriores, que foi de R$ 120.200.366,17, de acordo
com Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 3° Bimestre de 2019,
multiplicados por 1,2 temos o limite de endividamento do município de Itapoá
é de R$ 144.240.439,40;

Considerando  o artigo 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, no
inciso I estabelece que o montante global das operações realizadas em um



exercício financeiro não poderá ser superior a 16 % da R.C.L, e no inciso II,
estabelece  que  o  comprometimento  anual  com  amortização  da  divida
consolidada, não poderá exceder a 11,5 % da RCL arrecadada no exercício,
Temos o seguinte calculo:

Artigos R.C.L Resultado Operação de Crédito em
Andamento

Resultado

Art.  7º  inciso  I  (16%  da

RCL)

R$ 120.200.366,17 R$  19.232.058,59 R$ 15.933.302,26 R$   3.298.756,33

Art. 7º inciso II (11,5% da

RCL

R$ 120.200.366,17 R$  13.823.042,11 R$   1.962.566,34 R$ 11.860.475,77

Considerando  que  o valor  pleiteado  e  amortização  para  o  exercício  estão
dentro dos limites estabelecidos pela Resolução do Senado Federal;

Considerando  que serão previstas amortização da Dívida Consolidada, nas
Leis  Orçamentárias  do  Município  para  os  exercícios  seguintes  relativo  a
operação de credito pleiteada.

Diante das considerações apresentadas,

Parecer favorável.

Itapoá, 03 de Setembro de 2019.

João Garcia de Souza

Contabilista
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