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Mensagem n.º 014 

 

 

  Senhor Presidente: 

 

  

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa 

legislativa o projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o 

Badesul Desenvolvimento S.A.  – Agência de Fomento – RS, com recursos próprios para a 

execução de obras de infraestrutura urbana e dá outras providências correlatas.”, em regime de 

urgência.  

O presente projeto de lei visa autorização para contratação de financiamento junto 

ao Badesul Desenvolvimento S.A.  – Agência de Fomento – RS, até o limite de R$ 3.500.000,00 

(três milhões e quinhentos mil reais), a fim de aplicá-lo na pavimentação asfáltica da Estrada 

Municipal José Affonso Stein (Vale do Lobo), numa extensão de 2.010 metros e da Estrada Morro 

das Batatas, numa extensão de 1.840 metros.  

O dois projetos estão orçados, em aproximadamente, R$ 3.500.000,00 que serão 

provenientes do referido financiamento. 

A possibilidade deste financiamento é fruto do encaminhamento, em agosto de 

2018, ao Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento – RS (Badesul Desenvolvimento), 

da manifestação da intenção de obter linha de crédito de R$ 3.500.000,00. 

Diante disso, em novembro de 2018, o Município foi comunicado da reserva de 

recursos do Programa PIMES Badesul, após a análise do projeto e da verificação da capacidade de 

endividamento do Município. 

Nesse contexto, o trecho da Estrada Morro das Batatas a ser pavimentado é de 1,8 

Km de extensão, sendo de suma importância para o sistema viário, pois liga os Municípios de Feliz, 

Alto Feliz, São Vendelino e Serra Gaúcha. Já a Estrada Vale do Lobo, que interliga os Municípios 

de Linha Nova, São José do Hortêncio e o Vale dos Sinos, será pavimentada em um trecho de 2,00 

Km, sendo muito relevante para o escoamento da produção rural do nosso Município. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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Estas estradas necessitam ser dotadas com a devida pavimentação asfáltica a fim 

de facilitar o escoamento da produção oriunda da Fruticultura, Olericultura e Avicultura, a qual exige 

transporte diário para os centros urbanos, para grandes mercados e para o Ceasa. Sendo assim, 

estas vias são local de passagem de um grande número de veículos, gerando constantes 

problemas de buracos e uma grande proliferação de poeira, causando, respectivamente, 

desconforto e problemas de saúde para os moradores residentes ao longo desses trechos. Além 

disso, após a ocorrência de chuvas, as estradas ficam num estado precário de uso, dificultando a 

circulação viária.   

Cabe lembrar, que Feliz é considerada a maior produtora de Morangos do Vale do 

Caí, pioneira na produção de Amora, maior produtora de figo em produtividade do Estado do RS. A 

cidade também conta com vinte e três criadouros de aves, sendo que três deles estão situados na 

localidade de Morro das Batatas, a qual possui ainda trinta e quatro produtores rurais. Com efeito, 

no ano de 2017, o setor primário representou 36,61% do valor adicionado do Município de Feliz. 

  Desta feita, considerando que a pavimentação asfáltica é condição indispensável à 

organização e ao bem-estar das comunidades, o objetivo da proposta é de proporcionar condições 

adequadas de acesso aos munícipes aos serviços públicos essenciais (educação, saúde e 

assistência social), bem como serviços de coleta de lixo, transporte público e saneamento básico 

cada vez mais eficientes, além de potencializar o escoamento da produção das comunidades de 

Morro das Batatas e Vale do Lobo. 

  Assim, com a pavimentação asfáltica espera-se melhorar a qualidade de vida dos 

munícipes que residem no entorno destas Estradas, facilitar o tráfego no local, fomentando o 

progresso e o desenvolvimento urbano e socioeconômico das localidades e do Município como um 

todo. 

  Destarte, estas obras contemplarão, além dos munícipes, os visitantes que utilizam 

diariamente as referidas vias para os mais diversos fins, como deslocamento dentro das localidades 

situadas nas proximidades, acesso aos municípios vizinhos, bem como se deslocar aos seus locais 

de trabalho ou então acessar os serviços públicos básicos. 

  Neste momento, o projeto está Pré-aprovado pelo órgão financiador, havendo a 

definição dos custos do investimento, o que dá plenas condições para o encaminhamento do 

presente projeto de Lei. 

Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e 

consideração. 

Feliz, 30 de janeiro de 2019. 

 
  Nélson Vicente Martiny, 

Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI Nº 15 / 2019. 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operações de crédito com o Badesul 
Desenvolvimento S.A.  – Agência de 
Fomento – RS, para a execução de obras de 
infraestrutura urbana e dá outras 
providências correlatas.  
 

O VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, 
Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com 
base na Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com Badesul Desenvolvimento S.A.  – 
Agência de Fomento – RS, operações de crédito, até o limite de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais), observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de 
crédito.  

Art. 2º Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de 
vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes 
estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe a Resolução nº 
43/2001 de 21/12/2001 do Senado Federal, bem como as normas específicas do Badesul 
Desenvolvimento S.A.  – Agência de Fomento – RS. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar, como forma de pagamento das 
operações de crédito de que trata esta Lei, os recebíveis que se fizerem necessários, provenientes 
do produto da arrecadação tributária municipal, inclusive quotas-parte do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e do Fundo de Participação dos Municípios. 

Art. 4º O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal dentro de 30 dias, contados da 
contratação das operações de crédito autorizadas por esta Lei, cópias dos respectivos instrumentos 
contratuais. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, até o limite do 
financiamento para aplicação da contrapartida do Município no investimento em questão.  

Art. 6º Os créditos a que se refere o artigo anterior terão como contrapartida financeira 
reduções de dotação orçamentária. 

Art. 7º Nos orçamentos anuais do Município constarão as dotações orçamentárias 
necessárias ao atendimento dos encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas pela 
presente Lei. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de janeiro de 2019. 

  Nélson Vicente Martiny. 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz 30.01.2019 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 

  Procurador do Município de Feliz. 


