
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Processo Legislativo Municipal 

EXPEDIENTE 

Nº 0760 

PROJETO DE LEI  

 

Nº 0330 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

ORIGEM: Aníbal Moacir da Silva, Prefeito Municipal 

 

OBJETO: “Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com BADESUL DESENVOLVI- 

MENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS no âmbito do Programa PIMES/BADESUL.” SEGG 167, de 4 de 

dezembro de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo nº 0760 

Leitura na 

 

 

 

Fls. nº 

Sessão 

 

 

 

Data     04      /      12      /   2014 

Data               /                / 

 

 

Distribuição 

Distribuído à Comissão de Justiça e Redação em                    /                     /               e recebido  

pelo Presidente      

Distribuído à Consultoria Jur ídica em                        /                         /                        e recebido  

por 

Devolvido à Comissão de Justiça e Redação em                      /                     /                          por  

                                                         e recebido por  

Devolvido pela Comissão de Justiça e Redação em            /           /           à Secretaria e recebido  

por                                                                                             para o devido encaminhamento.  

 

 

 

 

 

Deliberação Plenária 

1.ª Votação em                  /                   /  

Resultado:  

2.ª Votação em                  /                   /  

Resultado:  

Votação Única em                  /                   /  

Resultado:  

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 
 

MENSAGEM Nº 167/2014       

 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, estamos encaminhando Projeto de Lei que 

”Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com o BADESUL 

DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS no âmbito do Programa PIMES/BADESUL”, 

para apreciação dessa Casa. 

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação dessa egrégia 

casa legislativa, visa autorizar o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao 

BADESUL DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS no âmbito do programa 

PIMES/BADESUL, no valor de       R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com a finalidade 

específica de obras de infraestrutura urbana, através do calçamento com blocos de concreto e 

pavimentação asfáltica em diversas ruas do Bairro Campestre e Santo André. 

Estes investimentos fazem parte do Programa de Governo e 

visam a melhoria da qualidade de vida da população. Entretanto, devido a situação financeira do 

Município faz-se necessário a captação de recursos de terceiros para a realização das referidas obras de 

infraestrutura. 

Os investimentos no setor público municipal do BADESUL, 

através do Programa PIMES/BADESUL, estão aderentes aos principais objetivos estratégicos do 

estado de alavancar o desenvolvimento local e regional, por meio da melhoria das condições 

de saneamento básico, infra-estrutura urbana, geração de emprego e renda, com 

redistribuição social do trabalho, priorizando os municípios com menor índice de 

desenvolvimento humano, tornando-os mais competitivos como um todo, para a atração de 

investimentos, o desenvolvimento local e consequente melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes. 

A presente operação possui autorização do BACEN 

(Resoluções Nº. 2.827 e Nº. 2.828, de 30 de março de 2001 e Resolução Nº. 2.945, de 

27.03.2002), que permitiu a adaptação institucional de transferência de recursos do FUNDO 

PIMES e dos créditos a ele retornados, para integração ao capital do BADESUL 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 
 

DESENVOLVIMENTO S.A. – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, a qual está autorizada a efetivar 

empréstimos aos municípios. 

Para estas operações financeiras os limites de crédito não 

ultrapassam R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), que poderão ser concedidos à municípios 

com mais de 50 (cinquenta) mil habitantes, com contrapartida de 10% (dez por cento).  

As linhas de crédito possuem carência de 12 (doze) meses, 

amortização em um período de 48 (quarenta e oito) meses, juros trimestrais na carência, bem 

como mensais na amortização. Os juros aplicáveis são no patamar de 4% (quatro por cento) ao 

ano, somados a taxa SELIC. A taxa de análise é no percentual de 0,8% do valor financiado, 

limitado ao valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) por operação, a qual será exigível no ato da contratação. 

Importante referir, ainda, que a proposta é compatível com 

as ações do PPA 2014/2017 e com a LDO de 2014 e 2015. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto. 

 

 

São Leopoldo, 01 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

   PREFEITO MUNICIPAL 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 
 

PROJETO DE LEI 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 

Operação de Crédito com o BADESUL 

Desenvolvimento – Agência de Fomento/RS, no 

âmbito do Programa PIMES/BADESUL. 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o BADESUL 

DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, operação de crédito até o limite de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), referentes ao Programa PIMES/BADESUL – 

INFRAESTRUTURA. 

Parágrafo Único Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo, serão 

obrigatoriamente aplicados na pavimentação e capeamento asfáltico nos bairros Campestre e 

Santo André. 

 

Art. 2º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o 

Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e 

irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os Artigos 158 e 159, inciso I, 

alínea "b", e parágrafo 3º, da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica 

finalidade, venham a substituí-los. 

 

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito, objeto do 

financiamento, serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. 

 

                                         Art. 4º O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos 

necessários ao atendimento da contrapartida financeira do município e das despesas relativas 

à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito 

autorizada por esta Lei. 

 

                                      Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Leopoldo, 01 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

   PREFEITO MUNICIPAL 


