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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2018. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 
crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras 
providências. 

LEI 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., 
até o valor de R$ 2.898.000,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil reais), nos termos da 
Resolução CMN nº 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações, destinados a aquisição de bens e 
serviços, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000. 

Parágrafo único.  Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente 
aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de 
tais recursos em despesas correntes, em consonância com o §1º do artigo 35 da Lei Complementar 
Federal nº 101/2000. 

Art. 2º  Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados 
como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1o, art. 32, da Lei 
Complementar 101/2000 e artigos 42 e 43, inciso IV, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964. 

Art. 3º  Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias 
às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o 
artigo 1º. 

Art. 4º  Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos 
pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. 

Art. 5º  Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da 
operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do 
Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos 
recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos 
contratualmente estipulados. 

§1º  No caso de os recursos do Município não se encontrarem depositados no Banco do Brasil, fica a 
instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos a crédito do 
Banco do Brasil, nos montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos 
contratualmente estipulados, na forma estabelecidas no caput. 

§2º  Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este 
artigo, nos termos do §1º, do artigo 60, da Lei 4.320/1964. 
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Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Itapoá (SC), 15 de março de 2018. 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 
Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 

 
 
 
 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 
Chefe de Gabinete 

[assinado digitalmente] 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO 
PROJETO DE LEI N° 15/2018, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, Senhora Vereadora e 
Senhores Vereadores.  

Este Projeto de Lei propõe a autorização para a contratação de crédito junto ao Banco do Brasil, no 
valor de R$ 2.898.000,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil reais), tendo em vista a extrema 
necessidade do município em adquirir equipamentos para a execução de serviços de manutenção, abertura 
e limpeza de vias e valas, instalação de pontes, bem como a colocação de tubos e galerias de grande 
dimensionamento e o deslocamento de materiais pesados, não olvidando que muitas vezes esses serviços 
devem ser realizados em locais estratégicos e de difícil acesso. 

Deve ser levado em consideração que o município possui mais de 500 km de valas a céu aberto, 100 
km de canais extravasores e mais de 500 km de vias, sendo que deste total, 200 km estão com 
revestimento primário, sendo necessária a constante manutenção, o que exige consequentemente 
equipamentos para compactação do solo. 

Ainda, aproximadamente 150 km das galerias pluviais estão assoreadas pela falta de conservação, 
associadas a pura declividade e infiltrações do solo arenoso, torando imperativo o uso de equipamentos 
para desobstrução e desentupimento, bem como para a remoção de materiais que precisam de alta 
pressão. 

Outrossim, a linha de crédito oferecida pelo Banco do Brasil para aquisição de equipamentos e 
serviços, através do Programa Eficiência Municipal, propicia condições favoráveis aos municípios. De tal 
maneira que segundo a Gerência de relacionamento e Governo desta instituição, o crédito disponibilizado 
aos municípios brasileiros pelo Governo Federal (2 bilhões) pode esgotar-se pela grande adesão ao 
programa. 

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que nos levaram a 
encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, 
solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado nos termos regimentais, legais e constitucionais, 
em REGIME DE URGÊNCIA. 

Atenciosamente, 

Itapoá (SC), 15 de março de 2018. 

MARLON ROBERTO NEUBER 
Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 

 
RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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