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Oficio n° 65/2022 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei, 02 de mar?o de 2022.

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 06/2022,  para apreciagao dos  Senhores

Projeto de Lei  n° 06/2022 - Autoriza o Poder Executivo a contratar operagao

de  cfedito  com  a  Caixa  Econ6mica  Federal  -CEF,  com  a  garantia  da  Uniao,  e  da  outras

providencias.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

lzAIAS'JOSE D SANTANA

Prefeito do  Municfpio de Jacarei

PTapa dos  l`res Poderes,  73  -2° andar-Centro -Jacarei-SP

Tclcfonc:  (12) 3955-9111   -+aJ(:  ( 12)  3961-1092  -gabinete@iacarei  sp  gov br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE  LEI  N° 06,  DE 02  DE  MARQO  DE 2022.

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar operaeao de credito

com a Caixa  Econ6mica  Federal -CEF,  com a garantia da

Uniao,  e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  usando das atribujg6es  que  lhe

sao   conferidas   por   lei,   faz   saber  que   a   Camara   Municipal   aprovou   e   ele   sanciona   e

promulga a seguinte lei:

Art.  10  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  nos  termos  desta  lei,  a  contratar

operagao   de   cfedito  junto   a   CAIXA   ECONOMICA   FEDERAL-CEF,   ate   o  valor  de   R$

30.000.000,00  (trinta   milh6es  de   reais),   e  garantir  financiamento   na   linha  de  cfedito  do

FINISA -Financiamento a  lnfraestrutura  e ao  Saneamento -Modalidade Apoio  Financeiro,

destinado a aplicagao em despesa de capital,  observadas as disposie6es legais em vigor e

em   especial   a   Lei   Complementar   Federal   n°   101,   de   04   de   maio   de   2000,   para   a

contrataeao de operagao de credito,  as normas e as condig6es especfficas aprovadas pela

CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF para a operaeao.

Art.  2°   Para  garantia  do  principal  e  encargos  da  operagao  de  cr6dito,  fica  o

Poder   Executivo   Municipal   autorizado   a   ceder   ou   vincular   em   garantia,   em   carater

irrevogavel e  irretratavel,  a  modo  pro solvendo  as  receitas  a  que se  referem  os artigos  158

e  159,  inciso  I,  alinea "b",  e § 30 da  Constituigao  Federal,  nos termos do inciso  lv e § 40 do

art.167,  da  Constituieao  Federal  ou  outros  recursos que,  com  identica finalidade,  venham

substitui-los,  bern como outras garantjas em direito admitidas.

§1°  Para  a  efetivagao  da  cessao  ou  vinculagao  dos  recursos  previstos  no

caput deste  artigo,  fica  a  CAIXA  ECONOMICA FEDERAL -CEF,  autorizada  a transferir os

recursos  cedidos  ou  vinculados  nos  montantes  necessarios  a  amortizagao  da  divida  nos

prazos contratualmente estipulados.
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§  2°   Na   hlp6tese  de   insuficiencia  dos   recursos  previstos  no  caput,   fica  o

Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  vincular,  mediante  a  previa  aceitacao  da  CAIXA

ECONOMICA   FEDERAL   -   CEF,   outros   recursos   para   assegurar   o   pagamento   das

obrigag6es financeiras decorrentes do contrato celebrado.

Art. 3° Os recursos provenientes da operagao de cfedito a que se refere esta

Lei  devefao  ser  consignados  como  receita  no  Ongamento  ou  em  credito  adicionais,  nos

termos  de  inciso  11,  §  1°,  art.  32  da  Lei  Complementar  Federal  n°101,  de  04  de  maio  de

2000.

Art.   4°   Os   orgamentos   ou   os   cfeditos   adicionais   deverao   consignar   as

dotag6es  necessarias  as  amortiza?6es  e  aos  pagamentos  dos  encargos  anuais,  relativos

aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art.  5°  Fica  o  Chefe do  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir cr6dito adicionais

destinados a fazer face aos pagamentos de obrigag6es decorrentes da operagao de cfedito

ora autorizada.

Art.  60 Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicaeao.

Gabinete do  Prefeito,  02 de mango de 2022.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de  Jacare{

-I   ---
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MENSAGEM

Tenho  a   honra  de  submeter  a   analise  dessa   Egr6gia  Casa   Legislativa,   o

incluso  Projeto de  Lei que  autoriza  o  Poder  Executivo a contratar operagao  de credito  com

a Caixa Econ6mica  Federal -CEF, com a garantia da U"ao, e da outras providencias.

0  Projeto  de  Lei  autoriza  o  Municipio  a  obter financiamento  perante  a  Caixa

Econ6mica   Federal   ate   R$   30.000.000,00   (trinta   milh6es   de   reais),   os   quais   serao

investidos em infraestrutura de saneamento no  Municipio de Jacarei.

0  Servigo  Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto  de  Jacarei  -  SAAE  tern trabalhado

para   universalizar  o  servigo  de  saneamento  (agua  e  esgoto)   no  Municipio,   alcaneando

99,50%  (noventa  e  nove  virgula  cinquenta  por  cento)  da  populagao  abastecida  com  agua

tratada,  99%  (noventa  e  nove  por cento)  de  esgoto  coletado  e  desses,  85,32%  (oitenta  e

cinco virgula trinta e dois por cento) tratados.

A  Lei  Federal  n°  14.026,  de  15  de  julho  de  2020,  conhecida  como  Marco

Legal  de  Saneamento,  estabeleceu  como  meta  ate  31/12/2033,  99%  (noventa  e  nove  por

cento) da  populagao com agua tratada e 90%  (noventa  por cento) da  populagao com coleta

e tratamento de esgoto.

Como  se  observa,  ja  foram  ultrapassados  a  meta  para  abastecimento  de

agua  tratada,  muito  antes  do  previsto  pela  Lei  Federal  e  se  aproximando  da  meta  relativa

ao  tratamento  dos  efluentes.  0  SAAE  tern  previsao  de  atingir  os  referidos  90%  (noventa

por cento)  de esgoto tratado  em  2025,  ou  seja,  oito  anos  antes do  prazo estabelecido  em

lei com auxilio dos recursos do financiamento.

Cada  dia  que  se antecipa  o  atendimento  a  populagao  e  cada  residencia  que

venha  a  ser  interligada  as  redes  publicas  sao  sin6nimos  de  satide,  de  qualidade  de  vida,

respeito   ao   ser   humano   e   de   urn   servigo   ptlblico   bern   desenvolvido,   eficiente   e   de

qualidade.

Os   recursos   ora   pleiteados   serao   investidos   na   execugao   de   Estag6es

Elevat6rias  de  Esgoto,  extensao  de  redes  de  esgoto,   implantagao  de  coletores  tronco,

adutoras  de  agua,  aquisigao  de  equipamentos  que visam  reduzir  perdas  dos  sistemas  de

agua,   aquisigao  de  bombas  para  ampliar  a  captaeao  de  agua,   boosters,   melhorias  na

Estaeao de Tratamento de Agua, dentre outros.

PragadosTresPoderes,nQ73-2Qandar-Centro-Jacare`/SP~`
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Ressalte-se   que,   todos   os   bairros   estao   sendo   pensados   de   maneira

estruturada,  tantos os mais perifericos,  como a  regiao central.  Cada  regiao traz consigo  urn

desafio,  umas  por  serem  mais  adensadas,  outras  por  serem  mais  afastadas,  outras  em

razao da topografia,  o que por vezes aumenta a  necessidade de  recursos financeiros,  mas

que serao, sem dilvidas atendidas.

Destaca-se  que  o  presente   Projeto  esta  em  consonancia  com  a  Agenda

2030,  atingindo os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:

E
Ressalta-se  que  este   Projeto  de  Lei  possui  s6Iido  escopo  legal,   conforme

disp6em  o  inciso  I  do  artigo  30 da  Constituieao  Federal,  inciso V do  artigo  27,  inciso  lv do

artigo 40,  inciso XXV do artigo 61, todos da  Lei Organica do  Municipio de Jacarei.

Justificado    nestes   termos,    a    fim   de   que   a    proposta    possa    alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciaeao   e

aprovagao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do  Prefeito,  02 de margo de 2022.

`\t¥osEHA=NA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra!a dos Tres  Poderes,  ng  73 -29 andar -Centro -Jacarei/SP

Telefone.  (12)  3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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DECLARAeAO

lnformamos para fins de cumprimento do disposto no inciso 11, do art.16

da  Lei  Complementar n°  101,  de 04 de  maio de 2000,  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

que a estimativa de lmpacto Orgamentario -Financeiro referente a autorizagao do Poder

executivo  para  contratar operagao  de  cr6dito  com  a  Caixa  Econ6mica  Federal -CEF,

com a garantia da  Uniao, e da outras providencias esta em  parte previsto no orgamento

da mesma e sera suplementada se necessario.

0  pleito  em  questao  refere-se  ao  estudo  de  impacto  econ6mico  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operagao  de  credito  com  a  Caixa  Econ6mica

Federal   -   CEF,   com   a   garantia   da   Uniao,   e   da   outras   providencias,   conforme

demonstrado nas planilhas anexas.

As despesas decorrentes com a execu?ao da presente Lei correrao por

conta das dota?6es consignadas no ongamento vjgentes e seguintes

Nada mais a declarar, firmo a presente.

Jacarei,  02 de fevereiro de 2022.

Presidente do SAAE

Rua  Miguel  Leite do Amparo,121  -Regiao Central -Jacarei -SP
Telefone   (12) 3954-0300 -comunicacao@saaejacarei.sp gov br
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