
 

PROJETO DE LEI N. 119, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 

Operação de Crédito Externo junto à 

instituição financeira, com outorga de 

garantia, e dá outras providências. 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com Instituição 

Financeira operação de crédito até o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais), destinado ao financiamento de obras de saneamento, observadas as disposições 

legais em vigor para a operação, em especial da Lei Complementar Federal n. 101, de 

04 de Maio de 2000. 

 

§1° Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão, 

obrigatoriamente, aplicados na execução de obras de saneamento, conforme previstos 

no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, 

em consonância com o §1º, art. 35, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de Maio 

de 2000. 

 

§2° Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei 

deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos 

termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, e art. 42 e art. 

43, inc. IV, da Lei n. 4.320/1964. 

 

Art. 2º Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras 

condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas 

pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que 

dispõe as normas específicas dos bancos. 

 

Parágrafo único. O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal 

reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre a operação 

financeira, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Chefe do Poder 

Executivo com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de 

crédito.  

 

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais 

destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de 

crédito ora autorizada. 

 

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, 

as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos 

contratos de financiamento a que se refere o art. 1°. 



 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual do 

Município, com vigência nos exercícios de 2014 a 2017, e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Município para o Exercício de 2017. 

 

Art. 6º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, por todo o 

tempo de vigência da contratação e até a liquidação total da dívida, fica o Poder 

Executivo Municipal autorizado a oferecer à Instituição Financeira a vinculação, sob 

forma de Reserva de Meio de Pagamento, das receitas de transferências oriundas do 

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

em montante necessário para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na 

forma do que venha a ser contratado. 

Parágrafo único. As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a 

vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que 

vier a serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova 

autorização. 

 

Art. 7º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos 

financeiros e despesas da operação de crédito, fica a Instituição Financeira autorizada a 

debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida na sua agência, a ser 

indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os 

montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos 

contratualmente estipulados. 

Parágrafo único. Os poderes previstos neste artigo só poderão ser exercidos pela 

Instituição Financeira, na hipótese de o Município de Lucas do Rio Verde - MT não ter 

efetuado, no vencimento, o pagamento das obrigações assumidas no contrato de 

operação de crédito. 

 

Art. 8° O Poder Executivo baixará os atos próprios para a regulamentação da 

presente Lei. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Chefe do Poder Executivo de Lucas do Rio Verde - MT, 07 de 

dezembro de 2017. 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 119/2017 

 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores; 

Senhoras Vereadoras; 

Tenho a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, por intermédio 

de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os 

dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito Externo junto à 

Instituição Financeira, com outorga de garantia, e dá outras providências”, pelos 

seguintes motivos e justificativas: 

Frisa-se que a operação de crédito pretendida junto à Instituição Financeira tem 

como principal objetivo viabilizar que o Município de Lucas do Rio Verde – MT venha 

executar obras de saneamento, especialmente voltadas ao saneamento básico, com a 

construção de novas estações de tratamento de esgoto, para operacionalização do 

sistema de esgotamento sanitário, que através de processos físicos, químicos e 

biológicos, removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto 

final, efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação 

ambienta. 

O valor da operação de crédito ora solicitado poderá ser de até R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais). 

Importante ressaltar que os recursos obtidos mediante operação crédito, serão 

aplicados obrigatoriamente nas obras de saneamento do Município, sendo vedada a 

aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º, art. 35, da 

Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de Maio de 2000. 

Para tanto, faz-se necessária aprovação do referido Projeto de Lei, uma vez que, 

após encaminhada a documentação solicitada pela Instituição Financeira, é exigido a 

apresentação da lei autorizativa para contrair a operação com o agente financiador, com 

a respectiva previsão na LDO e no PPA.  

Assim, face ao exposto, solicitamos a compreensão dos Senhores Vereadores, 

para votação do Projeto de Lei, haja vista a necessidade de cumprimento junto aos 

órgãos competentes, para a liberação dos recursos pleiteados.  

Diante de todo o exposto, agradecemos o tradicional apoio dos Senhores 

Vereadores na apreciação da presente matéria, bem como solicitamos sua aprovação em 

regime de urgência.   

Atenciosamente. 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 


