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PRO.TETO DE LEI N" 425/20

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
contratar operações de crédito com a Caixa
Econômica Federal e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu AMIN JOSÉ HANNOUCHE,
Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições
legais e exercício regular de seu cargo,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

Art. 1" - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a contratar com a Caixa Econômica Federal operações de crédito °
de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no âmbito do PROGRAMA blNlS
Iluminação Pública, destinados à modernização da Uuminação pública com tecnologia
LED, observadas à legislação vigentes, em especial às disposições da Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. V - Em garantia das operações de crédito de
que trata esta Lei. fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Caixa
Econômica Federal, as parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte do Irnposto
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo
de Participação dos Municípios - FPM, ou tributos que os venham a substituir, em
montantes necessários para amortizar as prestações do principa|\e dos acessonos. na
forma do que venha a ser contratado.
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Art. 3° - Para garantir o pagamento do principal
atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das
operações referidas nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à Caixa
Econômica Federal, mandato pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações
financeiras, com poderes para substabelecer.

Art. 4° - Os recursos provenientes da operação de
crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou
em créditos adicionais, nos termos do inc. 11, § 1°, art. 32, da I^i Complementar
101/2000 e art. 42 e 43 inc. IV da Lei Federal n° 4.320/1964.

Art. 5° - Anualmente, a partir do exercício

financeiro subseqüente ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do
Município consignará dotações próprias para a amortização do principal e dos
acessórios das dívidas contratadas.

publicação, revogando-s

^sArt. 6" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
disposfiçè'^ em contrário.

iaWnete da Prefeito, 29 de Janeiro de 2020.

Amm Jò> louche

Òaudio Troibjtii Bernkrdo
Procurador Geral do Município
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PROJETO DE LEI N" 425/20

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa, o Projeto
de Lei, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Operações de Crédito
com a Caixa Econômica Federal.

O presente Projeto de Lei que ora encaminhamos visa à obtenção de autorização
para que o Município de Cornélio Procópio possa contratar operação de crédito com a
Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA — Iluminação Pública, no
valor de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para a modernização da
iluminação pública com tecnologia Led do Município.

Com a aprovação deste Projeto de Lei estaremos dando início a modernização e
atualização da iluminação pública no Município, que é de fundamental importância para
o desenvolvimento social e econômico do município, que constitui-se num dos
principais vetores para a segurança pública dos centros urbanos, e à prevenção da
criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o patrimônio urbano, embelezando
o bem público e proporcionando a utilização noturna de atividades como lazer,
comércio, cultura.

A substituição das lâmpadas tradicionais para a iluminação de LED oferece
vantagens em termos de durabilidade e economia, oferecendo um custo-benefício entre
30% e 50%, sendo mais eficientes do que as tecnologias convencionais, gerando uma
redução considerada do consumo de energia.

As lâmpadas de LED possuem vida útil prolongada, as lâmpadas possuem, no
mínimo, o dobro de vida úfíITõfemcendo reduções importantes nos custos de operação e
manutenção, proporcionado memb^aualidade e uniformidade na iluminação, além de
sustentabilidade e respoifâao meio an^iente, pois são ecologicamente corretas, pois
não possuem metais pesaoos em sua conqsosição.

Assim, submeted)\\o WeseW&^td de Lei para a apreciação dos Nobres
Vereadores dessa Casa deXek. \ \\ \ )
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