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PROJETO DE LEI Nº 103-01/2021 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito com a Caixa 
Econômica Federal, no âmbito do 
“Programa FINISA – Financiamento à 
infraestrutura e ao saneamento”, a oferecer 
garantias e dá outras providências. 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar financiamento 
junto à Caixa Econômica Federal (CEF), até o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões reais), no âmbito do "Programa FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento", na modalidade Operação de Crédito, para Pavimentação de vias 
urbanas, elaboração de projeto e consultoria para execução de ponte e  execução de 
obras de pontes 

 
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 a Resolução nº 43/2001 de 21/12/2001 do Senado Federal, 
bem como as normas específicas da Caixa Econômica Federal. 

 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das operações de 

crédito de que trata esta Lei, as parcelas que se fizerem necessárias do produto da 
arrecadação tributária municipal, inclusive quotas-partes do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e do Fundo de Participação dos Municípios. 

 
Art. 4º O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, 

após a contratação das operações de crédito autorizadas por esta Lei, cópias dos 
respectivos instrumentos contratuais. 

 
Art. 5º Dos orçamentos anuais do Município constarão as dotações 

orçamentárias necessárias no atendimento dos encargos decorrentes das operações 
de crédito autorizadas pela presente lei. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações  
 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 27 de agosto de 2021. 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 27 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 103-01/2021 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos o Projeto de Lei nº 103-01/2021, que 

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica 
Federal, no âmbito do “Programa FINISA – Financiamento à infraestrutura e ao 
saneamento”, a oferecer garantias e dá outras providências. 

O presente Projeto visa autorizar a contratação de 
operações de crédito para que seja aplicado na pavimentação de ruas, elaboração de 
projeto e consultoria para execução de ponte e execução de obras de pontes do 
município de Estrela. 

Para tal finalidade estamos efetuando um financiamento 
junto a Caixa Econômica Federal de R$ 15.000.000,00 de financiamento. 

O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de 
Vereadores após a contratação das operações de crédito autorizadas por esta lei, 
cópias dos respectivos instrumentos contratuais. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei para a 
devida análise. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 

ESTRELA/RS 


