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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 23, DE 09 DE MARÇO DE 2020 

Altera a Lei Municipal Nº 750, 04 de dezembro de 
2017, autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, 
com a garantia da União e dá outras providências. 

LEI 

Art. 1º  Fica alterado artigo 2º da Lei Municipal Nº 750, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º  Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contra garantia à própria garantia da União, à 
operação de crédito de que regula esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, de modo pro-solvendo, 
as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, complementadas pelas receitas 
tributárias estabelecidas no artigo 156, nos termos do §4º do artigo 167, todos da Constituição Federal, 
bem como outras garantias admitidas em direito. 

Art. 2º  Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contra garantia a garantia da União, à 
operação de crédito de que regula esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, de modo pro-solvendo, 
as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, complementadas pelas receitas 
tributárias estabelecidas no artigo 156, nos termos do §4º do artigo 167, todos da Constituição Federal, 
bem como outras garantias admitidas em direito. (NR) 

Art. 2º  Fica incluído parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal Nº 750, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 2º  ... 

Parágrafo único. A contra garantia, ora vinculada à União, nos mesmos termos, será oferecida, também, 
à Instituição financeira credora em caráter complementar para a cobertura das obrigações, principais e 
acessórias não cobertas pela União nos Termos do contrato de garantia a ser celebrado em decorrência 
da operação de crédito objeto desta Lei. 

Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Itapoá, 09 de março de 2020. 

 
MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito de Itapoá  
[assinado digitalmente] 

 
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO 

Chefe de Gabinete 
[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 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2020, 
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 750, 04 DE DEZEMBRO 
DE 2017, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, COM A GARANTIA DA 
UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, senhora 
vereadora e senhores vereadores; 

Com o objetivo de dar continuidade à análise de contratação das operações relativas ao 
programa Avançar Cidades, se faz necessária a alteração da Lei para inclusão da prestação de garantia 
complementar composta pelo FPM para amparo à possíveis inadimplências de obrigações contratuais 
não financeiras e demais causas não cobertas pela União. 

Por solicitação do Agente Financeiro do Programa Avançar Cidades, Caixa Econômica 
Federal, solicitamos alteração da Lei mencionada. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa 
colenda Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado nos termos 
regimentais, legais e constitucionais. 

Atenciosamente, 

Itapoá, 09 de março de 2020. 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 
Prefeito de Itapoá  

[assinado digitalmente] 

 
 
 

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO 
Chefe de Gabinete 

[assinado digitalmente] 
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