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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE RIQUEZA

Projeto de Lei n° 009, de 21 de junho de 2018.

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros da Câmara Municipal:

Temos a honra de submeter à elevada consideração de
Vossas Excelências, o Projeto de Lei em anexo, que autoriza o Municí-
pio a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o
valor de R$ 3.335.320,50 (Três milhões trezentos e trinta e cinco mil tre-
zentos e vinte reais e cinquenta centavos), no âmbito do programa Avançar
Cidades - Mobilidade Urbana - Grupo 1, nos termos da Lei 12.587 de 03 de
janeiro de 2012, destinados à Obras e qualificação Viária do Município de
Riqueza, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei
Complementar n° 101, de 04 de maior de 2000.

A norma tem por finalidade realizar obras de pavi-
mentação, com pedras de basalto e a reurbanização da praça Alberto
Paza.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Egrégia
Casa, estamos certos que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-
10 e reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação.

Aproveitamos o ensejo para reiterar as Vossas Exce-
lência os protestos de elevado apreço e distinta consideração

Riqueza/SC, junho de 2018.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE RIQUEZA

PROJETO DE LEI N° 009, DE 21 DE JUNHO DE 2018.

AUTORIZA O PODER EXECUTrvO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE
CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Renaldo Mueller, Prefeito Municipal de Riqueza, Es-
tado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, na forma da Lei
Orgânica, submete à Câmara de Vereadores o presente Projeto de Lei, com os
dispositivos seguintes:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito
junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 3.335.320,50 (Três mi-
lhões trezentos e trinta e cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), no âmbito do programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana - Gru-
po 1 - MCCIDADES, nos termos da Lei 12,587 de 03 de janeiro de 2012, desti-
nados à Obras e qualificação Viária do Município de Riqueza, observada a
legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101,
de 04 de maior de 2000.

Art. 2° Como garantia do principal, encargos e acessórios do financiamento
pelo Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, observada a finalidade
indicada no Art. 1° dessa lei, fica autorizada a Caixa Econômica Federal a
utilizar como garantia, a modo pro solvendo, as receitas e Quotas do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) a que se refere o artigo 159, inciso I
da Constituição Federal.

Art. 3° Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere es-
ta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos
adicionais, nos termos do inc. II, § 10

, art. 32, da Lei Complementar
101/2000.

Art. 4° Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dota-
ções necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, re-
lativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicio-
nais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da
operação de crédito ora autorizada.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Riqueza/SC,
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Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48 - Fone: 49 3675-3200-

E-mail: juridico@riqueza.sc.gov.br

mailto:juridico@riqueza.sc.gov.br

