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PROJETO DE LEI NO ...........

SÚtvtUln Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar Operações de

Crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A.

n cÂnnaRA MUNICTPAL DE LoNDRINA,

ESTADO Do PARANÁ, apRovou, E EU

PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A

SEGUINTE

LEI:

Art. Lo - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contatar

com a Agência de Fomento do Paranët S.A operações de crédito, até o limite de

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Parágrafo Unico - O valor das operações de crédito estão

condicionados à obtenção pela municipalidade, de autoúzação para a sua

realizaçãq em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento

público através de Resoluções emanadas pelo Senado Federal e pela Lei

Cornplementar no 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2" - Os prazos de amofüzação e carência, os encargos

financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser

contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades

rnonetárias federais, e notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal,

bem como as normas específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A.
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Art. 3o - Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas

por esta Lei, serão destinados a:

I - Pavimentação de vias urbanas.

Art. 4o - Em garantia das operações de crédito de que trata esta Lei,

fica o Poder Executivo Municipal autoÅzado a ceder à Agência de Fomento do

Parunâ S.4., as parcelas que se ftzerem necessárias da quota-parte do hnposto

Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do

Fundo de Participação dos Municípios - FPM, ou tributos que os venham a

substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e

dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.

Art. 5o - Para garantir o pagamento do principal atualizado

monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros deçorrentes das

operações referidas nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à

Agência de Fomento do Parcnâ S.A. rnandato pleno para receber e dar quitação

das referidas obrigações financeiras, com poderes para substabelecer.

Art. 6" - O prazo e a forma definitiva de pagarnento do principal

reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações

financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Poder

Executivo Municipal com a entidade financiadora, conforme elencado no

contrato de operação de crédito.

Art,7" - Anualmente, a partir do exercício finaneeiro subsequente

ae da contratação das operações de crédito, o orçamento do Município

consignará dotações próprias para a amofüzação do principal e dos acessórios

das dívidas contratadas.

I
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Art. 8o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

Apresentamos a esta respeitável casa, o Projeto de Lei anexo que

trata do pedido de autorização legislativa para o Executivo Municipal contratar e

garantfu financiamento junto do PARANACIDADE.

A grande demanda por serviços de manutenção asfáltica nos obriga

a buscar recursos nas outras esferas para satisfação das necessidades da nossa

população.

Apesar de dedicarmos toda atenção necessária a este atendimento

no Município, irnplementando inúmeras ações para sua melhoria, necessitamos

buscar recursos através de operação de crédito para a melhoria de nossa lnassa

viëtria.lr{ão obstante, é inafastável a anuência de Vossas Excelências aos termos

da contratação que, bem sucedida, trarâ grandes benefícios à população. Por todo

o exposto é que rogamos a elevada apreciação desta Colenda Casa para o anexo

Projeto de Lei e, consequentemente, sua aprovação nos termos propostos.

A malha asfáltica urbana do Município de Lonärina, com mais de

2200 km de vias, encontra-se em grande parte deteriorada pelo desgaste natural

do uso. Tal situação que se agravou pela escassez de investimento e falta de

recursos, em virtude da queda na affeaadação de tributos ao longo de gestões

anteriores. Este cenário de ruas esburacadas, acentuado pelos efeitos das fortes

chuvas que atingern o Município na época do verão, vem irnpactando

negativamente rLa mobilidade urbana e no desempenho das atividades

econômicas.

Em razão disto, ocoffe um aumento no tempo do deslocamento de

veículos e perda de produtividade, com reflexos negativos tarnbém na segurança

do trânsito. Diante deste quadro, buscamos priorizar os trechos de ruas a serem
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beneficiados com as obras, corn impacto direto e indireto em mais de 200.000

pessoas, sejam residentes ou usuários de transporte individual ou coletivo, que

trafegam nessas áreas.

Dessa forma, estas ações se desenvolverão nas regiões mais

populosas e de maior significância comercial na cidade. Enfim, será um

investimento com reflexos positivos na segurança do trânsito, na mobilidade

urbana, na produtividade, resultando na melhoria da qualidade de vida da

população.

Londrina, I7 de março de2020

Marcelo Martins

PREFEITO DO MUNICIPIO
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Ofício n'15012020-GAB

Londrina, l7 de março de2020

A Sua Excelência, Senhor

Ailton da Silva Nantes

Presidente da Cãmar a Municipal

Londrina - Pr

Assunto: Encaminha projeto de lei - Autorização para contratar e garantir

fTnanciamento junto ao PARANACIDADE.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de leis a apensa

propositura, através da qual, pretende o Executivo autorização para que possa

contratar e garuntir financiamento junto ao PARANACIDADE, no valor de até

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Cuja justifìcativa anexamos.

Atenciosamente,

Marcelo ti Martins

PREFEITO DO MUNICIPIO
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Bom dia,

Segue pnojeto de lei que autonÍza o Executivo a contnatan e ganantin financiamento junto ao
PARANACIDADE.

Pon favon, solicito encaminhan o númeno do protocolo no e.mail: telma.tenra@fondnina=pn._gov.br

obrigada
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