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Mensagem n.º 048 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminhamos o Projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.278, de 27 

de junho de 2017 e dá outras providências.”, em regime de urgência, urgentíssima.  

O presente projeto de lei tem por finalidade alterar a Lei Municipal nº 3.278, de 27 de junho 

de 2017, que autorizou a aquisição financiada de imóvel objeto de desapropriação.  

Esta alteração na legislação se deve tendo em vista que o Município está com uma 

operação de crédito tramitando junto ao Badesul Desenvolvimento S.A.  – Agência de Fomento – 

RS, no valor de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), conforme aprovação nesta Casa 

Legislativa – Lei Municipal nº 3.517, de 08 de fevereiro de 2019, para execução de pavimentação 

asfáltica das Estradas Municipais José Affonso Stein (Vale do Lobo) e Morro das Batatas. 

 Conforme parecer do BADESUL, a aquisição financiada autorizada pela Lei Municipal n.º 

3.278/2017 tem um detalhe técnico que precisa ser corrigido. Isso porque, na referida Lei constou 

que tal aquisição financiada seria uma “operação de crédito”, o que não foi acolhido pela equipe 

técnica do BADESUL, conforme Ofício nº 163/2019 PVL-IF, cópia anexa.  

Registra-se que o Município adotou as medidas prévias antes de encaminhar o Projeto de 

Lei inicial, tanto que o Departamento Jurídico e o Departamento Contábil efetuaram diligências para 

averiguar se o caso se tratava ou não de operação de crédito, bem como se haveria necessidade 

de aprovação pelo Tesouro Nacional. 

Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal conceitua a operação de crédito de forma 

muito ampla, de modo a equiparar a tal conceito a aquisição financiada, conforme art. 32, III, da Lei 

Complementar n.º 101/2000. 

Veja-se que no próprio Manual para Instrução de Pleitos (MIP) do Tesouro Nacional há 

referência de que, em razão da referida amplitude de conceito, “há operações que eventualmente 

podem não ser caracterizadas como operações de crédito pelo sistema financeiro, mas se 

enquadram no conceito da LRF, devendo, portanto, ser objeto de verificação prévia pelo Ministério 

da Fazenda.” 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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Diante dessa margem de interpretação, o BADESUL comunicou que, no seu 

entendimento, o negócio jurídico tratado pela Lei Municipal n.º 3.278/2017 não se configura, 

propriamente, como uma operação de crédito. 

Assim, para evitar prejuízo ao interesse público municipal e a fim de agilizar o 

procedimento em curso, mostra-se necessário o presente Projeto de Lei para se proceder à 

alteração da redação da Lei n.º 3.278/2017, de modo a retirar-lhe as menções a “operação de 

crédito”, remanescendo o tratamento na forma de “aquisição financiada”. 

Ademais, registra-se que tal alteração apenas modificará a nomenclatura do negócio 

jurídico, sendo que a essência deste permanecerá intacta, não ensejando, inclusive, qualquer 

alteração na programação orçamentária já estabelecida, conforme Memorando n.º 022/2019 do 

Departamento Contábil. 

Por fim, solicitamos que este projeto de lei seja apreciado em regime de urgência, para 

que esta alteração seja remetida o mais breve possível ao BADESUL, a fim de que a operação de 

crédito pleiteada pelo Município de Feliz seja liberada.  

Na expectativa de contar com o apoio desse Legislativo, na aprovação do presente Projeto 

de Lei, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

Feliz, 05 de abril de 2019. 

Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI Nº 044 / 2019. 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.278, 
de 27 de junho de 2017 e dá outras 
providências.  
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base na Lei Orgânica do Município, sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterada a ementa da Lei Municipal nº 3.278, de 27 de junho de 2017, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar aquisição financiada de imóvel.” (NR) 

Art. 2º Fica alterado o caput do art. 1º da Lei Municipal nº 3.278, de 27 de junho de 2017, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar aquisição financiada de 
imóvel a ser objeto de desapropriação, no valor de R$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e 
cinquenta mil reais), observadas as seguintes condições:  

 [...]” (NR) 

 Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

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

 

Albano José Kunrath. 

 

 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 

 Feliz, 05.04.2019 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 


