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Exmo. Sr. 
Jorge Curvelo 
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari 
Nesta  

Senhor Presidente, 

Solicitamos de Vossa Excelência e digníssimos Pares a devida apreciação e 

deliberação, EM REGIME DE URGÊNCIA, conforme estabelece a Lei Orgânica do 

Município, do presente Projeto de Lei, em que solicito autorização para contratar 

operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, para financiamento de 

serviços, obras e aquisições de bens voltados à melhoria das condições de vida da 

população Camaçariense, especialmente nos âmbitos da infraestrutura e 

qualificação dos equipamentos públicos. 

Em momento marcado pela atual crise financeiro-orçamentária que atinge todos os 

entes públicos da Federação, o Município de Camaçari, como resultado positivo do 

conjunto de políticas públicas e administrativas implementadas na atual gestão, 

bem como pela forma séria e eficiente com a qual vem conduzindo seus programas 

e ações, alcançou a aprovação de linha de crédito junto à Caixa Econômica 

Federal para a implementação de melhorias estruturantes nas áreas de 

infraestrutura e saneamento, bem como para a modernização de seus 

equipamentos públicos. 

Trata-se da aprovação administrativa pela referida instituição financeira pública 

federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento (FINISA), o qual possibilitará a gestão municipal intensificar os 

serviços e obras direcionados à qualificação da infraestrutura municipal, inclusive 
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na importante área do saneamento básico, bem com promover a melhoria dos 

equipamentos públicos postos à disposição da população. 

Para tanto, foi aprovada pela Caixa Econômica Federal a possibilidade de 

contratação de empréstimo da quantia de R$ 298.900.000,00 (duzentos e noventa 

e oito milhões e novecentos mil reais), em favor do Município de Camaçari, no 

âmbito do Programa  FIN  ISA. 

Assim, tratando-se de matéria de relevante interesse para o desenvolvimento do 

Município, com amplos reflexos positivos e diretos em relação à melhoria da 

qualidade de vida dos camaçarienses, bem como no que se refere à ampliação das 

oportunidades de trabalho e renda para nossa população, entre outros benefícios, 

estou certo do apoio e entusiasmo com que esta iniciativa será recebida por parte 

de Vossa Excelência e seus ilustres pares. 

Face ao exposto, temos a plena convicção de que essa Egrégia Casa Legislativa 

não poupará esforços para atender ao presente pleito, através da devida e célere 

apreciação e aprovação, em caráter de URGÊNCIA, do Projeto de Lei ora 

encaminhado, o qual se revela de extrema importância e imprescindibilidade para a 

população camaçariense. 

Nesta oportunidade, renovo a manifestação do meu respeito e admiração. 
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Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito interno junto à 
Caixa Econômica Federal — CEF, no 
âmbito do FINISA (Programa de 
Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento), 	e 
	

dá 	outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei:  

Art.  1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, junto à Caixa Econômica 

Federal, no âmbito do FINISA (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento), em nome do Município de Camaçari, operação de crédito interna no 

valor de até R$ 298.900.000,00 (duzentos e noventa e oito milhões e novecentos 

mil reais) destinados à melhorar a qualidade de vida da população de Camaçari, 

observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 

n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Parágrafo Único - Os recursos oriundos desta operação de crédito serão 

destinados a um conjunto de ações agregadas nos seguintes eixos: 

a) intraestrutura: compreendendo, dentre outras ações, a pavimentação e 

requalificação asfáltica, com acessibilidade; construção de pontes; 

elaboração de projetos executivos; mobilidade urbana; macrodrenagem de 

canais; e esgotamento sanitário; e 
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b) Equipamentos Públicos: compreendendo, dentre outras ações, reforma e 

construção de praças, campos e prédios públicos; reforma e qualificação 

dos equipamentos públicos municipais; aquisição de mobiliários e 

equipamentos para modernização institucional da gestão municipal;  

Art.  2° Para a garantia do principal e encargos, fica o Poder Executivo autorizado a 

ceder ou vincular, em caráter irrevogável e irretratável, a modo  pro  solvendo, as 

receitas a que se referem os artigos 156, 158 e ao inciso I, alínea 13 e parágrafo 3° 

do  art.  159, todos da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica 

finalidade, venham a substituí-los. 

§ 1° Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos 

no caput deste artigo, caberá a instituição financeira especificada no contrato 

promover a transferência dos recursos cedidos ou vinculados no montante 

necessário à amortização da dívida, na forma e prazo previstos em contrato. 

§ 2° 0 Poder Executivo providenciará o empenho e consignação das despesas no 

montante necessário à amortização da dívida, nos prazos fixados no termo 

contratual para cada exercício financeiro correspondente, até o seu pagamento 

final. 

§ 30  0 pagamento do principal, juros, outros encargos da operação de crédito e 

tarifas bancárias, quando devido, será debitado em conta corrente mantida em 

instituição financeira, indicada em contrato, onde serão efetuados os créditos dos 

recursos no montante equivalente à amortização e pagamento final da dívida. 

§ 4° Os recursos provenientes da operação de crédito serão consignados como 

receita no orçamento, nos termos do inciso II, parágrafo 1°, do  art.  32 da Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.  

Art.  3° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as alterações 

orçamentárias relativas às aberturas de créditos adicionais, especiais 
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suplementares no montante equivalente à realização do projeto com os recursos 

provenientes da Caixa Econômica Federal e das despesas relativas à amortização 

do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito 

autorizada por esta Lei.  

Art.  4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ANTONIO  ELINALDO ARAÚJO DA SI 
PREFEITO 
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