
ASSESSORIA JURíDICA DO PODER

LEGISLATIVO DE MESÓPOLIS

PARECERJURíDICO

REFERENTEAO PROJETO DE LEI Nº 021/2017

SENHOR PRESIDENTE:

Tendo em vista consulta formulada por Vossa Excelência, a respeito da
legalidade do Projeto de Lei nº 021/2017, de autoria do Excelentíssimo Prefeito Municipal
Senhor Leandro Aparecido Polarini, objetivando aprovação desta Casa para autorizar o Poder
Executivo a celebrar com a DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, Operações de Crédito até o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
destinadas a compra de 02(dois) Micro-onibus no âmbito da linha Via SP.

As condições do empréstimo são as seguintes:

1 - a taxa de juros do financiamento poderá ser de até 9,5% ao ano, calculada pro rata die,
acrescida de atualização monetária de IPCA, ou aquele que venha a substituí-lo no caso de sua
extinção, pagáveis inclusive durante o prazo de carência, a Desenvolve SP - Agência de
Fomento do Estado de São Paulo;

2 - o prazo total de financiamento será de ate 72(setenta e dois) meses, contados a partir da
assinatura do contrato de financiamento, sendo de ate 12(doze) meses o prazo de carência
com juros pagos trimestralmente;

3 - a participação do Município, a titulo de contrapartida, só será requerida caso o valor do
objeto do financiamento ultrapasse o limite do valor a ser contratado neste financiamento.

O Projeto de Lei sob análise autoriza o Município a oferecer a vinculação
em garantia das operações de credito, por todo o tempo de vigência dos contratos de
financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de reserva de Meio de
Pagamento, das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas a
Circulação de Mercadorias e serviços - ICMS (art.158 inciso IV da CF)e do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM (art.159, inciso I, alínea b da CF), cumulativamente ou



apenas um destes, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do
principal e o pagamento dos acessórios da divida.

Por fim, o Projeto de Lei em discussão impõe e autoriza o Município:

1 - participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da
presente Lei;

2 - aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP., Agência de
Fomento do estado de São Paulo, referente as operações de crédito, vigentes a época da
assinatura dos contratos de financiamento;

3 - aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da
execução dos contratos.

Verifico que no Programa "Linha Frota Nova - Municípios", do Governo
do Estado de São Paulo, consta o modelo do Projeto de Lei Ordinária Autorizativa, a ser
enviado para o Poder Legislativo objetivando a sua aprovação

A forma da proposta está correta uma vez que, conforme disposto no
inciso IV, do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, o Poder legislativo deve autorizar o
Município a contrair empréstimo ou operações de créditos.

Diante do acima exposto, e após análise da matéria que trata do assunto,
s. m. j., não vislumbro motivo algum que cause vício ou ilegalidade no Projeto de Lei nº
021/2017.

Desta forma, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Jales, 31 de julho de 2017.

Antonio Martins de Oliveira
Assessor Jurídico do Poder Legislativo
OAB/SP nº 106.816
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