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PROJETO DE LEI Nº 027-03/2015  
 
Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Brasil 
S.A. e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto 

ao Banco do Brasil S.A., até o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), 
observado o disposto no art. 9º -S da Resolução CMN nº 2.827, de 30.03.2001, com as 
alterações introduzidas pela Resolução CMN n.º 4.098, de 28.06.2012, ambas do 
Conselho Monetário Nacional, e as eventuais alterações posteriores, bem como as 
demais disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito. 
 

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada no 
caput serão obrigatoriamente aplicados no financiamento de contrapartida de obras do 
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, vedada a aplicação de tais recursos em 
despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000. 
 

Art. 2º Para pagamento do principal, juros, 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, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes 
necessários à amortização 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 à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente 
estipulados, na forma estabelecida no caput. 
 
 § 2º Fica dispensada a emissão da nota de empenho para o pagamento do 
principal, encargos financeiros e as despesas a que se refere o caput deste artigo, nos 
termos do § 1º, do art. 60, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

Art. 3º Para o caso de haver garantia da União para a operação de crédito de 
que trata esta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a vincular como contragarantia à 
garantia da União, as receitas oriundas de cotas da repartição constitucional prevista 
nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 
155, nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras 
garantias admitidas em direito. 
 

Art. 4º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento 
serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. 
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Art. 5º O orçamento do Município consignará, anualmente, o montante de 
recursos  destinados à amortização ou pagamento de principal, juros, demais encargos 
financeiros e despesas decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 24 de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 

 
 

 Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 24 de fevereiro de 2015. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 027-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 

027-03/2015, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. 

A operação de crédito a ser contratada será no valor de até 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); sendo os recursos financeiros destinados à 
garantia de contrapartidas de Operações de Crédito anteriormente contratadas, como a 
do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, destinado à construção de casas 
populares. 

Com o objetivo de prover o desenvolvimento para as 
comunidades e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, é importante que os 
Poderes Executivo e Legislativo caminhem irmanados, na perfeita compreensão de 
suas atribuições, compromissos e responsabilidades perante a sociedade; importante 
ainda que tenham o entendimento de que através de aportes financeiros desta 
envergadura é que se prepara o alicerce para viabilizar grandes projetos, com os quais 
efetivamente se alcançam os benefícios sociais e desenvolvimentistas almejados. 

De acordo com os mecanismos financeiros que viabilizam o 
programa “Minha Casa, Minha Vida”, os recursos do Tesouro Municipal utilizados como 
aporte financeiro são repassados antecipadamente às contas correntes, vinculadas 
especialmente para esse fim. Devido à realidade financeira dos municípios, o governo 
federal criou mecanismo que permite ao município financiar sua contrapartida em linha 
de crédito específico para o programa. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei e ficamos 
no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


