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Inclui o art. 2-A na Lei n° 12.904, de 17 de
novembro de 2021, que autoriza o Execu�vo
Municipal a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Brasil S.A.

  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO

 

PARECER CONJUNTO N°     /21    CCJ/CEFOR/CUTHAB 

 

Vem perante às Comissões, para parecer conjunto, o projeto de lei em epígrafe, de autoria
do Prefeito Municipal.

A proposição visa incluir o art. 2-A na Lei 12.904/21, para autorizar o Poder Execu�vo a
vincular, como contragaran�a à operação de crédito de que trata a supracitada Lei, em caráter irrevogável
e irretratável, a modo pro solvendo, as cotas de repar�ção das receitas tributárias, previstas nos ar�gos
158 e 159, inciso I, alíneas “b”, “d” e “e”, complementadas pelas receitas próprias de impostos
estabelecidas no art. 156 da Cons�tuição Federal, nos termos do §4° do art. 167, bem como outras
garan�as em direito admi�das.

Conforme jus�fica�va, o Sr. Prefeito informa que a lei municipal que está se propondo
alterar trata-se de uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil S. A., a fim de viabilizar o
financiamento de obras de pavimentação em vias do nosso Município, em condições financeiras mais
vantajosas que as anteriormente previstas, especialmente no que concerne à taxa de juros e ao prazo
para amor�zação da dívida. Nesse sen�do, faz-se necessário promover a alteração da modalidade da



contratação da operação de crédito que consta como sem aval, para com aval da União, sendo que a
inclusão de tal disposi�vo está adequada às orientações do Tesouro Nacional. 

Em seu Parecer Prévio (doc. 0311494), a Procuradoria desta Casa Legisla�va, não apontou
óbice de natureza jurídica à tramitação da matéria, por entender não restar configurado impedimento de
ordem legal para a concessão da garan�a em referência.

É o relatório, sucinto.

A proposições encontra guarida, sob seu aspecto formal, no ar�go 101, do Regimento
desta Casa e na Lei Complementar n° 95/1998 e suas respec�vas alterações.

No que concerne ao exame da cons�tucionalidade, legalidade, organicidade e quanto às
disposições do Regimento deste Parlamento, não vislumbro óbice ou vício de natureza jurídica que
impeça a tramitação da proposição em análise, já que, compulsando os autos do presente processo
legisla�vo, verifico que as proposições encontram supedâneo no ar�go 30, inciso I, da Cons�tuição
Federal, que estatui ser de competência do Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Quanto ao mérito do PLE, o mesmo é indiscu�vel, visto que busca alterar condições
recentemente aprovadas na Lei 12.904/21, que trarão vantagens financeiras ao erário municipal, em
razão da fixação de uma taxa de juros menor sobre o valor financiado, bem como oportuniza um prazo
maior para amor�zação da dívida. 

Ante o exposto, após análise dos aspectos cons�tucionais, legais e regimentais, manifesto
parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação do Projeto de Lei, bem como pela sua
aprovação, no mérito.

 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 07/12/2021, às
17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0313543 e o código CRC B59F361F.

Referência: Processo nº 118.00338/2021-78 SEI nº 0313543

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 079/21 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0313543 (SEI nº
118.00338/2021-78 – Proc. nº 1271/21 - PLE nº 052), de autoria do vereador Moisés Barboza, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e da Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia oito de dezembro de
2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
09/12/2021, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0314370 e o código CRC 1BCEBD50.

Referência: Processo nº 118.00338/2021-78 SEI nº 0314370

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

