
 

PROJETO DE LEI N. 120, 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$12.646.140,19 (doze milhões, 

seiscentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta reais e dezenove centavos), 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 Art. 35, §1º 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 Art. 32, II, §1º, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, e Art. 42 e Art. 

43, 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. 120/2017 

 

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 obras de saneamento. O Município de Lucas do 

Rio Verde apresenta evolução populacional elevada, tornando-se necessária a 

adequação do atual sistema de distribuição de água, o qual não é interligado, o que torna 

difícil a sua operação, impedindo manobras de setores de elevada pressão para outros de 

baixa pressão, resultando em despesas elevadas com reparos de ramais e redes de 

distribuição, identificação e reparo de vazamentos. As obras de setorização deverão 

reduzir as perdas físicas (reais) do sistema de distribuição e permitir uma maior precisão 

na aferição destas perdas, através de medição setorizada, auxiliando no planejamento 

operacional e garantindo melhor eficiência e segurança ao sistema de abastecimento de 

água. 

Gize-se que o projeto protocolado junto ao Ministério das Cidades dispõe que as 

obras se iniciarão na esquina entre as avenidas Cristal e Luiz Carlos Téssele Júnior, 

seguindo em linha reta pela Avenida Luiz Carlos Téssele Júnior até a rodovia MT-449, 

onde deverá realizar travessia subterrânea, cruzando perpendicularmente esta rodovia e 

acessando a avenida Cerrado. A rede 4ª Fase a ser projetada deverá seguir em linha reta 

pela avenida Cerrado cruzando todo o bairro Bandeirantes e parte do bairro Parque das 

Emas, caminhando em linha reta pela avenida Cerrado e utilizando sempre que possível 

o canteiro central. No bairro Parque das Emas na esquina entre as Avenidas Cerrado e 

Avenida Universitária a rede deverá virar a esquerda e seguirá pela avenida 

Universitária, pelo canteiro central até a esquina com a Avenida das Hortências, onde 

deverá encerrar a rede 4ª Fase e Iniciará a rede 1ªFase, finalizando desta forma o projeto 

de setorização. Ainda importante frisar que os recursos serão utilizados também na 

construção de dois reservatórios um no bairro Parque das Emas/Bandeirantes e outro no 

bairro Imperial/Rio Verde. O valor da operação de crédito ora solicitado poderá ser de 

até R$12.646.140,19 (doze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta 

reais e dezenove centavos). 

 

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 de Vossas Senhorias, 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 Vossas Senhorias 

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

urgência.   

Atenciosamente. 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 


