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Prefeitura do Município de Goioxim
Estado do Paraná
Lei n° 007/97
Súmula: Autoriza o Chefe do Executivo a contratar
operaç/Io de Crédito com o Banco do Estado do
Paraná S.A. para a execuç/Io do Programa Vilas
Rurais e através do FDU
Fundo Estadual de
Desenvolvimento Urbano, execuç/Io do programa
Estadual de apoio ao desenvolvimento Urbano Paraná Urbano.

-

A Câmara Municipal de Goioxim,Estado
aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

do Paraná,

Artigo 1 °- Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a contratar operação de crédito até o limite de R$ 1.000.000,00
(Hum milhão de reais), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., por prazo
não superior a 15 (quinze) anos, com taxa de juros, atualização monetária e
demais condições a serem fixadas em contratos de operações de crédito,
podendo as aludidas operações serem contraidas parceladamente.
Parágrafo 1°: O montante total expresso em R4
fixado neste artigo, poderá ser atualizado pela Medida Provisória n° 1540, de
18/12/96 publicada no DOU de 19/12/96, ou outro índice oficial que a
substituir.
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Parágrafo 2°: Os valores das operações de crédito
estão condicionados á Capacidade de Endividamento do Município,
determinada pela Resolução n° 69/95, do Senado Federal, ou de outros
dispositivos legais que venham a substituÍ-Ia.

- Artigo 2°:0s recursos advindos das operações de
crédito autorizadas por esta Lei, serão aplicados na execução de programas e
projetos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU. Instituido
pela Lei n° 8917 e do PARANÁ URBANO que prevê, entre outros,
investimentos visando o desenvolvimento institucional e execução de obras em
infra-estrutura urbana, de acordo com as normas operacionais do Estado do
Paraná S.A., e da Secretaria de Estado doDesenvolvimento Urbano- SEDU,
bem como na aquisição de terrenos os quais serão doados 4 Companhia de
Habitação do Paraná

VilasRurais.

...

COHAP AR e destinados a implantação do Programa

'

Artigo jO:Em garantia ás operações de crédito, fica
o Chefe do Executico autorizado a ceder ao Agente Financeiro parcelas do
Imposto Sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias

e Serviços

-

ICMS ou tributo que o substituir, em montantes necessários para amortizar
as prestações do principal e dos acessórios, na forma do que venha a ser
contratado.
Artigo 4°: Para garantir o pagamento do principal
atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros
decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Chefe do Executivo poderá
outorgar ao Banco do Estado do Paraná S.A. poderes para substabelecer,
mandato pleno e irrevogável, para receber e dar quitação no vencimento
das referidas obrigações financeiras.
Artigo

5°: Fica o Poder Executivo Municipal

autorizado a proceder a doação dos terrenos referidos no Artigo 3 ~ emfavor
da Companhia de Habitação do Paraná

- COHAP AR, para desenvolvimento e

implantação do Programa Vilas Rurais.
Artigo 6°: Para cumprimento dos objetivos do
Programa Vilas Rurais, fica ainda autorizada a formalização de convênios
com a Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR, para o custeio
suplementar necessário para a aquisição dos terrenos e execução das obras/

serviços/serviços do Programa VilasRurais.
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Artigo 7°: O prazo e o esquema definitivo' de
pagamento do principal reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos
incidentes sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta Lei,
serão estabelecidos pelo Chefe do Executivo com a entidade financiadora.

financeiro

Artigo 8°: Anualmente, a partir do exercício
subseqüente ao da contratação das operações de crédito, o

orçamento do Município consignara dotações próprias para a amortização do
principal e dos acessórios das dividas contratadas.

Artigo 9°: Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA DO MUNlêIPIODj:OOfOXIM
ESTADO DO PARA'NA
Lei n° 007/97

PRÊ:peITURAPO

"

Lei n° 008/97

Súrnula: Autoriza o Chefe do Executivo a contratar operação de Crédito com o
Banco, d,o Estado do Paraná S.A para execução do Programa Vilas Rurais e atra.
vés doFDU - Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, execução do programa
Estadual ,de apoio ao desenvolvimento Urbano Paraná Urbano;

-

ACimara
Municipal de Goioxim, Estado do Paraná,
Municipal sanciono a seguinte lei:

aprovou, e eu Prefeito

.

órgiios e entidàcles Wblicas e

. defmir ,critérios
âmbito do
Vii . definir critérios

'

privados,no

'

,

substitui-ia. ,

-

-

Artigo 3°: Em garantia às operações de crédito, fica o Chefe do Executivo aUtorizado a ceder ao Agente Financeiro parcelas do Imposto Sobre Operações Relativas à

- ICMS

ou tributo

que

o substituir,

.
- elaborar
XI . outras

IX estabelecer

Artigo 2°:' Os recursos advindos das operações de 'crédito aut~aspo:esta
Lei,
serão aplicados na execução de programas e projetos do Fundo Estadual de Desenvolvimento I,Jrbano - FDU. Instituldo pela Lei n. 8917 e do Paraná Urbano que previ,
entre outros" investimentos visando o desenvolvimento instituclonal . execução de
obras em infra..struturaurbana,
de acordo com as normas operaclonalsdo Estado do
Paraná S.A., e da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano SEDU, bem
como a aquisição de terrenos os quais serão doados à Companhia de Habitação do
Paraná COHAPAR e destinados a implantação do Programa Vilas Rurais.

e Serviços

em montantes

X

no vencimento das' referidas obtigações financeiras.
15°: Fica o Poder

Ex4ilcutivo Municipal

autorizado

a proc8CÍer doaçio

dos

-

Artigo 6°: Para cumprimento dos objetivos do Programa Vilas Rurais, fica autorizada a formalização de convinioscom
a Companhia de Habitação do Paraná
COHAPAR, para o custeio suplementar necessário para a aquisição dos terrenos e
execução das obras/serviços/serviçosdo Programa Vilas Rurais. .

-

ArtIgo 7°: O prazo e o esquema definitivode pagamento do principal reajustável,
acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações financeiras,
os limites desta lei, serio estabelecidos pelo Chefe do Executivo com a
, obedecidos
entidade financiadora.
Artigo SO: Anualmente, a partir do exerclcio financeiro subseqüente ao da contra. taçã,o. das operações de crédito, o orçamento do Municlpio consignara dotações
próprias para a amortização do principai e dos acessórios das dividas contratadas.
,

.

Artigo 9°:, Esta Lei entrará em vigor na data' de sua publicação,. revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Goioxim, 11 de abril de 1997.
Luiz Ravaneio Netto
Prefeito Municipal

de

Cilmar A. G. Esteche
Secretário de Adll'linlstração

diretriz..

quanto

seu regimento

à IoCQliza

Intemo;

atribuiç6es estabelecidas

em

~

~

--

.-

um

111

representante

das

entidades

de

tr

IV um representante de entidades ou as
V um representante de entidades ou aS!
VI . um representante do Movimento Sem(
VII. um representante dos profissionais
VIII

Artigo

a celebração

CAPiTULO 11
TkUTURA E DO FUNCIONAMENTI
DA
SE 01
DA OMPOSICAo
Artigo ao: o CONSELHO MUNICIAPL DE
Saúde, tem a seguinte composição:
I- um representante da Secretaria Municil
11 um representante da Secretaria Muni!
,

Artigo 4°: Para garantir o pagamento do principal ,.tualizado monetariamente,
juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das opera96es referidas nesta
Lei, o Chefe do Executivo poderá ouforgar, ao Banco do. Estlido do Paranã S.A
poderes para substabelecer, mand.ato plerio 'e irrevogável, para
. receber e dar quitação
terrenos referidos no Artigo 3., em favor da Companhia de Habitação doParaná
CQHAPAR, para desenvolvimento e implàntaçio do Programa Vilas Rurais.

para

saúde público e privada, no âmbito do SUS;

necessários para amortizar as prestações do principal e dos ac4ilssórios, na forma do
que venha a ser contratado.

!.

SUS;

entidades privadas ,de saúde, no que tange à ,
VlII-,aP!'8Çlar ~amente
os contrátose

étiv~~~~~~~~s ~~~i~:r:~õ::t:r~I~~~~o:::~~ ,:~1~~~.~~s : 9~l~~
da~:4:~
Senadó,Federai, ou de oufrosdispositlvos legais que
venha"a

Jlf-lVadas integra
de qualidade
para o ~

VI

,

de Mercadorias

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS,
Artial:l1°: Ficia i~IC

,

, P8râar.fo 1,o:'OmQntant, total expresso em R$~do
neste, artigo, poderá ser
'"
8t~lizadopelaMed\da
Provisllria n. 1540, de 18112196~icada
no DOU de 19/12/
96,'oú 0\It~ indiCe ofICial que.a substitUIr.
.' ,...

Circulação

. um

representante

da Pastoral

da Cr

Par. 1° - A CQda titular do CMS correspon
Par. 2° . Será, considerado como existen
regularmente organizada.
Par. ao . O mandato das Conselheirossen
Par. 4°. O número de representantes da,
cento) dos membros do CMS.
'
fiar. 5° -O Conseiheiroquefaltarà
03 (trãl
sem justificativa, será eliminado do Conse1ho
recorlduzido ao CQrgo.
Artigo 4°: Os membros efetivos e suplen'
pai. mediante indiCQção das respectivas entid
Par.1°~ Os representantes do Govemo I
Par. 2" - O Secretário Municipal de Saúde I
voto de qualidade e a prerrogatiVa de delibera
Par. 3° - Os demaIS cargos a serem ocup
Municipal de Saúde.
Artigo 5°: O exerci cio da função de COI
como serviço público relevante.
SECÃO

11

DO"FUNCIONAMeNTO
Artigo 6°: O CMS terá seu funcionament

.

membros, que deliberará
maioria de vot,
-as decisões do CMS serão
consubst
ArtIQO7": A Secretaria Municipal de Saúd
1 o órgão
de deliberação
realização
das
11 para

máxima
sessões

é o ph
Plenál

pela

111

necessáno ao funcionamento do CMS.
ArtigO 8": Para maior desempenho de s
entidades. mediante os seguintes i:ritérios.
,1- consideram-se colaboradores do Cons
de recUfS()s,h.uma
a !>Búde, as institu
entidadeiSr~rese
,eprolissionais e
sua con~ode
11.pcKIel'ãos
dás pessoas ou ir
rar 0$ CMS :em assunto& especificos;
,

-

poderão ser criadas comissões
inten
promover estudos e
Artigo 9°: As sessões Plenárias Ordiná"
Par.1~ . As sessões Plenárias Ordinária~
deverão ser conv0C8c1a$ com pelo menos ~
realização e terão ~plàdlvu!gàcão
e acessl
Par. 2° - As resolu\11)1s !ta Conselho Mu
Plenárió,
Reuniões'~
Piretoria e Comiss6e,
Artigo 10°: O a/IS'tIlaborará
seu regular
promulgação desta \.ei.
Artigo 11 °: Esta Lei entrará em vigor nes
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Goio~
111

outras instituj9õeS, ~ra

PREFEITURA
DO MUNiCíPIO DE.GOIOXIM
ESTADO DOPAR~NÁ
Retificação de Publicação
j
Retificação de publicação da Lei
,.
n° 004/97 e Projeto de lei n° 005/97, por
publicaçió incorreta no dia30/março à 04 de abril de 1997, Jornal Tribuna, onde li,; se Projeto de Lei n° 004/97 e Projeto de Lei n° 005197, li-se Lei n° 004/97 e Lei n°
005/97.
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A Cêmara Municipal de Goioxlm, Estado d(
ono a ~!lil!te lei:
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Sumula: InstItUJÓ'eor.se\ho Municipal

l dO O CONSLEHO,MI
nen~e; clJtno óraAp deIIHnItivO
..
. do Sistema Uni
Artigo 2": 1Iem .,Izo
das funç6es do P
1.,48fmlras.Prio~
ele se!ide;
11.éstabeIecer as cIII1!ItIzeu serem obsen
'111 atuar na fonnulação de estratégias
e I
IV.. propor critérios para a programação e I
Fundo MunICipal de slIticIt 'aoompanhando a ~
V. a!)om~nhat\ aw.llâr e físcalizar os s

Artigo, 1°. Fica o Poder Executivo Muriicipal autorizado a contratar operação~e
cr$ditoaté o"limite de R$ 1.000.000,00 (Humrnilhão de reais), junto ao Banco do
I;.do ~o Param' SA,por prazo não superior a 15 (quinze) anos, com taxa de juros,
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