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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
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DATA/MORA 
27/09/2021 16'58;22

USUARIO
ester

Senhor Presidente

Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a apreciagao dessa Egregia Casa de Leis, o incluso Projeto de 
Lei que dispoe sobre: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR 
OPERAQAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A 
GARANTIA DA UNIAO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A presente propositura visa autorizagao dessa Casa de Leis 
para que o Executive Municipal possa contratar operagao de credito junto ao 
Banco do Brasil, no ambito do programa de financiamento a infraestrutura e ao 
saneamento, a ser incluida no Orgamento Publico como Despesa de Capital.

O programa contempla um ample espectro de projetos de 
investimentos no setor de infraestrutura urbana, tendo o Municipio adotado a linha 
de credito para as seguintes obras, as quais, de acordo com o interesse publico, 
poderao ser substituidas, caso sejam contempladas nos programas dos 
respectivos ministerios do Governo Federal:

a) Pavimentagao asfaltica e Drenagem no KM 38, para 
consequentemente o beneficio traga um melhor fluxo na 
mobilidade urbana - Total aproximado R$ 40.000.000,00 (Quarenta 
Milhoes de Reais);

b) Criagao de nova alga de acesso viario, interligando rodovia a 
Cajamar com os municipios de Santana do Parnaiba, Barueri, 
Pirapora do Bom Jesus, com a melhora no fluxo e escoamento dos 
veiculos - Total Aproximado R$ 20.000.000,00 (Vinte Milhoes de 
Reais);

c) Investimento em lluminagao Publica em toda area municipal afim 
de garantir seguranga, principalmente aos transeuntes, bem como 
economicidade, considerando a aquisigao de tecnologia 
sustentaveis como lampada de LED - Total Aproximado R$ 
10.000.000,00 (Dez Milhoes de Reais).

w



$6 Jltunicipie $e (Qajamaruei ura
ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 034/2021 - fls. 02

No entanto, por forga da Lei de Responsabilidade Fiscal (art, 
32, § 1°, inciso I, da Lei Complementar n° 101/2000) e condigao da contratagao de 
operagao de credito a existencia de previa e expressa autorizagao legislativa, o 
que se faz por meio do presente projeto.

Diante do exposto, face a importancia da materia, solicitamos 
aos nobres Vereadores que deliberem sobre o projeto em tela, em regime de 
urgencia, nos termos do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Cordialmente.

/

DANILO BARBOS^ MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI N° 106 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONTRATAR OPERAgAO DE CREDITO 
JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A 
GARANTIA DA UNIAO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operagao de 
credito externo junto ao Banco do Brasil, com a garantia da Uniao, ate o valor de 
R$ 70.000.000,00 (setenta milhoes de reals), nos termos da Resolugao CMN n° 
4.589 de 26 de junho de 2017 e suas alteragdes, destinados a Obras de 
Infraestrutura, Construgao de Equipamentos Publicos e Aquisigao de 
Equipamentos, observada a legislagao vigente, em especial as disposigoes da 
Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como 
contragarantia a garantia da Uniao, a operagao de credito de que trata esta Lei, 
em carater irrevogavel e irretratavel, a modo “pro solvendo”, as receitas a que se 
referem os artigos 158 e 159, inciso I, alinea “b”, “d” e “e”, complementadas 
pelas receitas tributarias estabelecidas no artigo 156, nos termos do § 4° do art. 
167, todos da Constituigao Federal, bem como outras garantias admitidas em 
direito.

Os recursos provenientes da operagao de credito a que se 
refere esta Lei deverao ser consignados como receita no Orgamento ou em 
creditos adicionais, nos termos do inciso II, § 1°, art. 32, da Lei Complementar 
Federal n° 101/2000.

Art. 3°

Art. 4° Os orgamentos ou os creditos adicionais deverao consignar 
as dotagoes necessarias as amortizagoes e aos pagamentos dos encargos 
anuais, relatives aos contratos de financiamento a que se refere o artigo
pnmeiro.

Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir creditos 
adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigagoes decorrentes 
da operagao de credito ora autorizada. .—)

Art. 5°

Art. 6° Esta Lei entra em yrgor na data de sua publicagao.\
\

Prefeitura do Municipio de Qajamar, 27 de setembro de 2021.

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Muhicipal
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Cajamar/SP., 8 de outubro de 2021.

r.flMARA MUNICIPAL DE CAJftMAR
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martha

DATA/HORA 
08/10/2021 13:41:45

PROTOCOLO
2942/2021Senhor Presidente,

Pela presente solicitamos os bons prestimos dessa Egregia 
Camara, atraves de Vossa Excelencia, no sentido de que seja procedida 
modificagao no PROJETO DE LEI N° 106/2021 encaminhado por intermedio da 
MENSAGEM N° 034, de 27 de setembro de 2021 e protocolizada nessa Casa de 
Leis, no dia 27/09/2021, sob n° 2.746/2021, que dispoe sobre: "AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAQAO DE CREDITO JUNTO AO 
BANCO DO BRASIL, COM A GARANTIA DA UNIAO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS."

A modificagao que ora se pretende, visa atender solicitagao da 
instituigao bancaria BANDO DO BRASIL possibilitando a pretendida operagao de 
credito, nos moldes ja justificados em nossa Mensagem n° 034/2021.

Dessa forma, devera ser acrescido o artigo 6° com a redagao a 
seguir e alterado, consequentemente o atual artigo 6° passando a vigorar como 
artigo 7°:

“Art. 6° Para pagamento do principal, juros, tarifas 
bancarias e demais encargos financeiros e despesas da 
operagao de credito, fica o Banco do Brasil autorizado a 
debitar na conta corrente de titularidade do Municipio de 
Cajamar, mantida em sua agenda, a ser indicada no 
contrato, em que sao efetuados os creditos dos recursos do 
Municipio, os montantes necessarios as amortizagoes e 
pagamento final da divida, nos prazos contratualmente 
estipulados.

Paragrafo unico. Fica dispensada a emissao da nota de 
empenho para a realizagao das despesas a que se refere 
este artigo, nos termos do § 1°, do art. 60, da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de margo de 1964/’

“Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.”

E esta a modificagao que ora apresentamos para a elevada
apreciagao dessa Colenda Camara.
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Na certeza de podermos contar com a costumeira atenpao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, os protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Atenciosamente.

DANILOBARI
(Prefeitc

£A MACHADO 
unicipal

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI N° 106 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONTRATAR OPERAQAO DE CREDITO 
JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A 
GARANTIA DA UNIAO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”

Fica o Poder Executivo autorizado a contratar opera?ao de 
credito externo junto ao Banco do Brasil, com a garantia da Uniao, ate o valor de 
R$ 70.000.000,00 (setenta milhoes de reals), nos termos da Resolugao CMN n° 
4.589 de 26 de junho de 2017 e suas alteragoes, destinados a Obras de 
Infraestrutura, Construgao de Equipamentos Publicos e Aquisigao de 
Equipamentos, observada a legislagao vigente, em especial as disposigoes da 
Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.

Fica o Poder Executivo autorizado a vincular 
contragarantia a garantia da Uniao, a operagao de credito de que trata esta Lei, 
_ i carater irrevogavel e irretratavel, a modo “pro solvendo”, as receitas a que se 
referem os artigos 158 e 159, inciso I, alinea “b , d e e , complementadas 
pelas receitas tributarias estabelecidas no artigo 156, nos termos do § 4° do art. 
167, todos da Constituigao Federal, bem como outras garantias admitidas em 
direito.

Art. 1°

comoArt. 2°

em

Os recursos provenientes da operagao de credito a que se 
refere esta Lei deverao ser consignados como receita no Orgamento ou em 
creditos adicionais, nos termos do inciso II, § 1°, art. 32, da Lei Complementar 
Federal n° 101/2000.

Art. 3°

Os orgamentos ou os creditos adicionais deverao consignar 
as dotagoes necessarias as amortizagoes e aos pagamentos dos encargos 
anuais, relatives aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 

primeiro.

Art. 4°

Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir creditos 
adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigagoes decorrentes 
da operagao de credito ora autorizada.

Art. 5°

tarifas bancarias ePara pagamento do principal, juros 
demais encargos financeiros e despesas da operagao de credito, fica o Banco 
do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Municipio de 
Cajamar, mantida em sua agencia, a ser indicada no contrato, em que sao 
efetuados os creditos dos recursos do Municipio, os montantes necessarios as 
amortizagoes e pagamento final da divida 
estipulados.

Art. 6°

nos prazos contratualmente
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Paragrafo unico. Fica dispensada a emissao da nota de empenho para 
a realizagao das despesas a que se refere este artigo, nos termos do § 1°, do 
art.60, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de 1964.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.Art. 7°

Prefeitura do Municipio de Cajamar, 27 de setembro de 2021

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal


