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MENSAGEM Nº. 130/2019 

 

Para  os  efeitos  legais,  submeto  a  deliberação  dessa

Câmara Municipal a seguinte matéria: 

 

PROJETO DE LEI Nº 040/2019.            DE 12 DE AGOSTO DE 2019 
 

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito
junto à Caixa Econômica Federal - CEF, no âmbito do Programa FINISA -
FINANCIAMENTO À INFRAESTURADA E AO SANEAMENTO, na Modalidade
Apoio Financeiro destinado a aplicação em Despesa de Capital, a oferecer
garantias e dá outras providências 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Senhor Presidente; 

Dignas(os) Vereadoras(es); 

 

Com renovada satisfação, venho à presença de Vossas Excelências,

que integram essa Augusta Casa de Leis, para encaminhar o projeto de lei que

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  Operação  de  Crédito  junto  à  Caixa

Econômica Federal - CEF, no âmbito do Programa FINISA - FINANCIAMENTO À

INFRAESTURADA  E  AO  SANEAMENTO,  na  Modalidade  Apoio  Financeiro

destinado a aplicação em Despesa de Capital, a oferecer garantias e dá outras

providências. 

 

As  obras  que  deverão  ser  contempladas com os recursos oriundos
desta 

operação de crédito, englobam cinco áreas especificas, a saber:  

I. abertura, pavimentação e recuperação de vias públicas;  
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II. reforma,  ampliação,  adaptação  e  aparelhamento  de
espaços culturais;  

III. adequação  e  manutenção  de  áreas  de  lazer  e  de
preservação ambiental; 

IV. construção  e  aparelhamento  do  Centro  Administrativo
Municipal; V. construção de uma Usina Fotovoltaica. 

 

         Que somam a importância de até R$ 87.212.561,00 (oitenta e sete milhões

duzentos  e  doze  mil  quinhentos  e  sessenta  e  um reais).  Destacando que  o

presente projeto de lei  é meramente AUTORIZATIVO e dependende ainda:

da  conclusão  dos  projetos  executivos;  previsão  no  PPA  e  na  LOA;

aprovação da Caixa Economica Federal e dos devidos processos licitatórios

para contratação e xecução. 

Todas são de extrema importância para Paragominas e trarão benefícios 

diretos para a nossa população, seja como usuária direta dos serviços e espaços

públicos, seja pelo aquecimento da economia local. 

 

Ressalto  ainda,  que  as  condições  de  crédito  são  extremamente

favoráveis, tanto na questão dos encargos quanto nas modalidade de pagamento,

atenedendo, perfeitamente, ao interesse social. 

 

Dentro  das áreas especificas,  será  priorizado O Espaço Cultural  e

Teatro Reinaldo Castanheira,  que é referência no que tange à prestação de

serviços  à  comunidade,  sendo  que  o  teatro  nele  presente  é  palco  de

manifestações  culturais,  conferências,  reuniões,  etc.  Um  dos  exemplos  de

relevância  do  trabalho  social  desenvolvido  pela  Prefeitura  Municipal  de

Paragominas,  através da SECULT – Secretaria Municipal  de Cultura, Turismo,

Desporto e Lazer, ocorre no Espaço Cultural, um ícone que representa a coesão

de diversas linguagens artísticas, em um único equipamento público. O objetivo

do trabalho ali  desenvolvido é proporcionar não somente a democratização da

cultura  ao  público  consumidor/espectador,  mas  também  dar  voz  a  diferentes

atores  que  compõem  esse  mosaico  chamado  Paragominas,  atendendo

semanalmente, a um público aproximado de 2.000 pessoas (crianças a partir de
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04  (quatro)  anos  de  idade,  jovens,  adultos  e  idosos),  com aulas  gratuitas  de

música,  dança,  teatro,  literatura,  ministradas  por  profissionais  capacitados.

Atualmente,  faz-se  necessária  a  realização  de  obras  de  melhorias  e

aparelhamento nesse espaço a fim de adequálo e melhorá-lo para que possa

continuar atendendo a demanda de todos os seus usuários.  

 

Destaco  também  o  projeto  de  construção  e  aparelhamento  do

Centro Administrativo Municipal que será realizado a partir da adaptação do

prédio situado na PA-125, no centro da cidade. O novo Centro Administrativo trará

inúmeros benefícios aos munícipes de Paragominas, visto que oferecerá maior

mobilidade aos serviços públicos, maior conforto aos usuários e aos servidores

públicos, além de corrigir um grave problema urbanístico na cidade que o prédio

inacabado pela iniciativa privada provocou e cujas consequências são suportadas

por todos. Destaca-se não apenas a questão urbanística, mas também de saúde,

segurança pública e social que serão corrigidas com o novo Centro Administrativo

no local pretendido. 

 

No que se refere à construção da Usina Fotovoltaica, vários 

benefícios são destacados para a sua realização. O primeiro deles é a economia

de gastos com energia elétrica pelo poder público municipal, pois de acordo com

os estudos realizados, a Prefeitura economizará a importância de R$ 700.000,00

(setecentos mil reais) mensais com suas contas de energia elétrica. Com essa

economia, o investimento feito na construção da usina pagar-se-ia em pouco mais

de  quatro  anos.  Esse  projeto,  além  de  moderno,  está  alinhado  com  a

responsabilidade e comprometimento com o dinheiro público, sendo o princípio da

eficiência  uma  exigência  constitucional  que  é  perseguida  diuturnamente  pela

Prefeitura de Paragominas. 

 

Ressalto que o projeto atenderá a demanda de todos os prédios 

públicos municipais tais como escolas, postos de saúde, hospitais, o novo Centro 

Administrativo Municipal, a SANEPAR e toda a iluminação pública da cidade. 
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Inconteste, ainda, são os benefícios da energia fotovoltaica na esfera 

ambiental,  por se tratar de uma energia limpa, renovável  e inesgotável,  sendo

muito mais vantajosa do que a energia gerada por usinas hidrelétricas, nuclear e

termoelétrica. Não se pode olvidar que o projeto em questão continuará mantendo

Paragominas na trilha da sustentabilidade e como referência para o Estado do

Pará e para o todo o mundo que com nosso município se relaciona de cidade

moderna e que respeita o meio ambiente. 

 

Há  de  se  considerar,  também,  Senhor  Presidente,  senhores
Vereadores, 

a  impossibilidade  de  se  fazer  tais  investimentos  no  presente  momento  com

recurso próprio, uma vez que, a Receita Corrente Líquida do Município vem sendo

suficiente tão somente para pagar as Despesas Correntes, restando pouco para

fazer frente a investimentos dessa magnitude, conforme demonstrativo a seguir: 

 
DEMONSTRATIVO DE INVESTI MENTO 

 2017 2018 

Receita Corrente Líquida 296.198.326,52 290.957.018,42 

Despesas Correntes 268.921.654,28 284.194.811,06 

Despesas de Capital 31.815.547,01 22.801.998,52 

% de Investimento sobre
a RCL 

10,74% 7,84% 

 

Cumpre destacar que esta Municipalidade vem se empenhando no 

incremento de sua receita própria, tendo no ano de 2017 implementado a reforma

do  Código  Tributário  Municipal  com  o  objetivo  de  modernizar  e  fomentar  a

arrecadação no que se refere ao ITR, IPTU, ISS e Alvarás Municipais, etc. Certo é

que  nosso  pleito  está  pautado  nos  critérios  de  capitação  de  recursos  e  no

compromisso de honrar com nossas obrigações dentro de nossa perspectiva de

planejamento e desenvolvimento do Município de Paragominas. 
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Por  todas  as

razões expostas,  Sr.

Presidente, é que

passo às  mãos  de

Vossa  Excelência  o  presente  Projeto  de  Lei  para  a  apreciação  desta  Casa

Legislativa  que  sempre  deu  suporte  ao  crescimento  do  Município  de

Paragominas, na certeza de que os Nobres Vereadores saberão apreciá-lo, com o

elevado espírito público e de modernidade que possuem, compromisso com a

qualidade de vida dos munícipes e desenvolvimento de nossa cidade, esperando

que seja apreciado e votado em regime de urgência.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

PAULO POMBO TOCANTINS Prefeito Municipal 
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