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Estâdo da Sahh

ESTADO DA BAHIA
NESTA SECREÍARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MENSAGEM

GABINETE DO

N.o 029/2021.

Alagoinhas, 23 de novembro de 2021.

excelet.ttísstuo sR. PRESIDENTE oe cÂulRl MUNIcIPAL DE vEREAooRES DE

ALAGOINHAS

Senhor Presidente,

Nesta oportunidade, renovamos estima e consideração.

JOAQUIM

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para a apreciaçáo dessa colenda

câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo

autorizado a celebrar termo aditivo ao Contrato de Confissão, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas (cuRA) de 03 de maio de 2000, firmado com a união

ao amparo da atual Medida Provisória no 2.185-35 , de 24 de agosto de 200í , e suas

edições anteriores, para estabelecimento das alteraçÕes autorizadas pela Lei

complementar Federal no í73, de 27 de maio de 2020. Requer que o presente
projeto de Lei tramite em regime de URGÊNCIA URGENTISSIMA, nos termos do

Art.49 da Lei orgânica do MunicÍpio de Alagoinhas, considerando a necessidade de

prorrogação do citado contrato em2021 .

A proposição legislativa, ora apresentada, trata-se de autorização para formalização
do aditivo- contrãtual requerido pela Secretaria do Tesouro Nacional para validação

da suspensão de pagamento das prestações de março a dezembro/2o2o na forma

prevista na Lei Coúplementar Federal no 17312020, relativas aos contratos de

refinanciamento de dívidas daMP 218512001.

Na certeza do acolhimento da proposição, valho-me da oportunidade para renovar a

Vossa Excelência e, por seu intermedio, aos seus ilustres Pares, a expressão do

meu mais alto apreço e consideração.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

..AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONFISSÃO,
CONSOLIDAçÃO E REFINANCIAMENTO DE DívlDAS,
FIRMADO COM A UNÉO AO AMPARO DA MEOIDA
PROVISÓRIA N' 2.í85-35, DE 24 DE AGOSTO DE

2OO,I, E SUAS EDIçOES ANTERIORES, PARA
ESTABELECIMENTO DAS ALTERAçOES
AUTORIZADAS PELA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL NO í73, DE 27 DE MAIO DÉ2O2O".

O PREFEITO DO MUNIC|PIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO dE SUAS

atribuiçôes legais, faz saber que a càma.;. Municipal de vereadores aprovou, e eu Preíeito

do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art, 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar têrmo aditivo ao contrato de

confissão, consolidaçáo e Refinanciamento de Dívidas (cuRA) de 03 de_maio de 2000'

firmado com a união ao amparo da atual Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de

2OO.l, e suas ediÇóes anteriores, nos termos da Lei Municipal no 1.2E3i99 de í 6/1 1/1999.

Art. 20- o Aditivo de que trata esta Lei será formalizado mediante observância dos termos e

condiÇóes estabelecidos pela Lei Complementar Federal no 173, de 2020 ' para alteração

das condições do contrato aditado.

Art. 3o- Permanecem vinculadas ao refinanciamento de que trata esta Lei, em caráter

irrevogável e irretratável, em garantia das obrigações assumidas no contrato de

réfinaiciamento e seus aditivos, aJ receitas de que trãtam os artigos 156, 158, 159, inciso l,

alínea "b" e parágrafo 3o, da Constituição Federal, ros termos do § 4o do Art' 167da

õàn.iituiçao feOeát, e Lei Complementai Federal no 87, de 13 de setembro de 1996.

Art.40.FicaoChefedoPoderExecutivoautorizadoapromoveraS.modificaçóes
oiçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei'

Art. 50- os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotaçóes

necessárias às amortizeçôes e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos ao contrato

de Confissão, Consolidaçáo e Ref inanc-iamento de Dívidas a que se refere o artigo primeiro'

Art. 60- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as disposições em

contrário.

GAB]NETE DO PREFEITO DO MUNICíPIO DE ALAGOTNHAS, EM 23 dE NOVEMbTO

PROJETO DE LEI NO 0702021.

JOAQUIM BELARMI
Prefeito

de 2021.


