
PARECER Nº 114/2019

OBJETO: PROJETO DE LEI Nº 92/2019 - AUTORIZA
O  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  A
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  –  CEF,  NO
ÂMBITO  DO  “PROGRAMA  FINISA  –
FINANCIAMENTO  À  INFRAESTRUTURA  E  AO
SANEAMENTO”, A OFERECER GARANTIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei nº. 92/2019, que Autoriza
o  Poder  Executivo  Municipal  a  contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa
Econômica Federal – CEF, no âmbito do “Programa FINISA – Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento”, a oferecer garantias e dá outras providências ,
o qual deu entrada na Casa e foi distribuído para análise das Comissões Permanentes no
dia 05 de setembro do corrente ano. Os membros das Comissões Permanentes reuniram-
se conjuntamente no dia 05 de setembro de 2019, sob a presidência da Vereadora Janayna,
e, após a leitura do referido Projeto de Lei Ordinária, do parecer contábil nº 228/2019, do
Poder  Executivo  e  do  parecer  jurídico  do  Poder  Executivo,  bem como,  após  parecer
jurídico  do  Poder  Legislativo,  exarado  verbalmente  durante  a  reunião  das  Comissões
Permanentes  em  05  de  setembro  de  2019,  sendo  todos  favoráveis  à  sua  tramitação,
passou-se as discussões e votações para emissão do parecer das comissões permanentes.

Nas discussões tem-se que, o projeto, tem por objetivo, “criar um espaço para
abrigar um centro de comércio dos produtos regionais, principalmente de alimentos
e  artesanato”  e  “possa  funcionar  também  como  um  ambiente  para  manifestações
culturais e comunitárias.”. Neste sentido verifica-se na exposição de motivos:

“Este  projeto  de  lei  surge  da  necessidade  premente  de  criar  um
espaço para abrigar um centro de comércio dos produtos regionais,
principalmente  de  alimentos  e  artesanato.  Pretendemos  conceber
um  local  amplo  e  bem  localizado,  que  além  de  oferecer  bons
produtos  e  praticar  uma  boa  política  de  preços,  possa  funcionar
também  como  um  ambiente  para  manifestações  culturais  e
comunitárias. 

Aspiramos que este espaço seja um centro de referência na compra
e venda de mercadorias de boa qualidade da agricultura familiar, do
artesanato  e  da  pesca,  se  tornando  futuramente  um  lugar  de
encontro  e  também um  dos  pontos  turísticos  preferidos  de  nossa
cidade. 

Até hoje o que temos em Itapoá é uma espécie de “feira livre”, com
barracas  e  tendas  espalhadas  em  alguns  pontos  da  cidade  e  uma
estrutura  precária  desprovida  de  quaisquer  tipos  de  instalações
adequadas para a comercialização dos produtos. 

Assim,  com  este  projeto  conseguiremos  garantir  meios  para
concretizar  a  instalação  do  Mercado  Público  Municipal,
assegurando  também  a  reativação  da  Avenida  do  Comércio  no
roteiro turístico e econômico do município.”
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Por  oportuno,  verifica-se  o  parecer  favorável  do  Contador  da  Prefeitura,
destacando 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.

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;

Além do exposto, o parecer favorável do Contador da Prefeitura, Considera:

… o inciso III do artigo 167 da Constituição Federal;

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

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;

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:

Artigo 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

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

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

Cabe destacar que o assessor jurídico do Poder Legislativo de Itapoá, manifestou
seu  parecer  verbalmente  durante  a  reunião  das  comissões  permanentes  do  dia  05  de
setembro de 2019, favorável ao projeto em tela.

Desta  forma,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as
dúvidas,  a  Presidente  prossegue  com  a  deliberação  do  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº
92/2019,  e  os membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os
membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de
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Orçamento e Finanças e os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência,
manifestam-se com parecer favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 92/2019.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 05 de setembro de 2019.
    

         COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

         Ausente
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                                        Ausente
         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
              Ausente                                                                                                            
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
             Ausente                                                         
Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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