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PARECER 09/2021 
 
Projeto de Lei  nº  09/2022 
Proponente:  Poder Executivo 
Ementa:    “Autoriza  o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,  e dá outras providências.” 

 
                                  O Projeto de Lei em análise visa autorizar o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal 
através do Programa FINISA, com a garantia da União, até o valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo que o art. 6º dispõe sobre a 
revogação da Lei Municipal nº 1.877/2021, cujo projeto recentemente foi objeto 
de apreciação por esta Casa Legislativa. 
 
                                  Logo o presente projeto representa as adequações e as 
formalidades exigidas pelo agente financiador para a concretização da 
operação de crédito que já foi objeto de análise por esta Comissão. 
 

   No que se refere ao aspecto formal o projeto de lei em 
análise não apresenta nenhum vício, eis que atende aos princípios do processo 
legislativo, cuja iniciativa partiu do Poder Executivo, agente competente para 
deflagrar o processo legislativo acerca da autorização para contratação de 
operação de crédito – empréstimos, de acordo com o disposto no art. 36, inciso 
XXII da Lei Orgânica Municipal. 

  
      Assim, é função desta Casa Legislativa deliberar: 
concedendo ou não autorização para que o Poder Executivo possa contratar a 
operação de crédito descrita no projeto em análise, cujas condições e garantias 
encontram-se expostas no corpo do projeto e na Exposição de Motivos, não se 
verificando qualquer óbice legal à pretensão exposta no projeto em análise. 
 
      Também para ocorrer a contratação pretendida há que se 
observar o atendimento aos requisitos dispostos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LC nº 101/2000, conforme dispõe o art. 3º da proposta em análise, os 
quais cabe ao gestor o cumprimento das obrigações contraídas nos termos do 
contrato a ser celebrado com a instituição bancária. 
 
 
 



  
 
   Deste modo, considerando os argumentos acima alinhados 
e com fundamento nas legislações supra citadas, esta Comissão opina pela 
viabilidade do Projeto de Lei em análise, seguindo para a apreciação do 
Plenário. 
  
                       É o parecer. 
 

Sala das Comissões, Ipê-RS  em 15 de fevereiro de 2022. 
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