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Autoriza o Executivo Municipal a con-
tratar operação de crédito por meio da
Caixa Económica Federal (CAIXA) até o
valor de R$ 10.000.000.00 (dez milhões
de reais) para operações de crédito do
Programa Avançar Cidades -- Mobilida-
de Urbana do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional.
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, . Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do Poder Executivo Municipal.

:#

A Procuradoria dota Casa, em Parecer Prévio (fl. 08), asseverou que
a matéria é de interesse local estando a mesma inserida no âmbito de competência
municipal, nãó existindo impedimento jurídico para a tramitação da matéria.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), refere em seu parecer
que o Pfojeto em questão está em consonância com o disposto no art. 30, inc. 1, da
Constituição Federal, visto que compete aos municípios legislar sobre matérias de
interesse local. .

Além disso, observa que a Lei Orgânica do Município, mais precisa-
mente em seu ârt. 94, ihc. X, dispões ser de competência privativa do Chefe do
Poder Executivo Municipal contrair empréstimos, mediante prévia autorização da
Câmara Municipal, situação está qüe se amolda ao presente Projeto, estando devi-
damente demonstrado que a referida Proposição está adequada à !egíslação de re-:
gência.
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É o relatório sucinto.

Sendo assim, este relator se manifesta pela aprovação do Prometo.

Sala de Reuniões, 05 de dezembro de 2019.
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'residente Vereador Hamilton Sossmeier
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