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Senhor presidente.

com fulcro no caput do art. 67 e no inciso.Xlll do art. g9, ambos da constituiçãoEstadual' submeto à apreciação dessa egrégia.Assembleiu-i"firrutira, por interméJi" a" vossa Excelência,o projeto de lei que Autoriza o Poder Éxeiutivo a :oltratar'operaçao cte crédito conl o Banco do Bras,,destinada ao.financiantento parcial do Programa de Infraestritura de Transportes.

A proposta de que lei, que ora encaminho a esse Parlamento Estadual, tem por finalidadepossibilitar a captação de recursos internos para aplicação em investimentos destinados ao aprimoramentoda qualidade e à ampliação de cobertura e àe capacidáa" ou inr.uestrutura ,"aária.* estaduar. com essamedida o Poder Executivo. rstaauai pretendé reduzir os elevados custos para os produtores nacomercialização de seus produtot uo *.ôudo consumiaor ou no escoamento para exportação, de forma afomentarodesenvolvimentoregionaleacompetitividadedaeconomiaestadual.

E importante clestacar que os recursos provenientes da operação de crédito serãoobrigatoriamente aplicados em investimentos de infraestrutura de rodovias, ;J;; a aplicação de tais
lf,T[:i"# *:','"T:ffiã:ntes, 

em consonância com o s r; o" art. 3s da Lei corfr"ràntar'Federar ns

Salienta-se qy", integrados 
1,.:.:,Programa, serão executados projetos e açõesconsignados nos orçamentos àe 2021 ;2022, e incluídos nã pturo plurianual çiiÁ-iozot2o23),os quaisvisam àconcretização desses investimentos e dessas ações, 

"o, intuito de fortàe;;ã...fo.ço, do poder

:I:::ll}i"':Xifiif ;[l'J"::vos 
investimentos para o Estado e de acerera;;;;;;";," ae ai,e.sin"açao

A título 
.de garantia, a proposta de lei autoriza-se o Banco do Brasil, para fins depagamento do principal, juros, tarifas bancárias 

.e 
d.eryis ";;;;"r financeiros e despesas da operação decrédito' a debitar na conta corrente de titularidade do Estado, ái rontuntes necessários às amortizações eao pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados. 

--- ----*"J

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres parlamentares, solicitando que aapreciagão deste projeto tramite em regime de urgência, nor*,no, do art. 69 da consiituição Estaclual.

Com essas razões, submeto à apreciação de Vossa Excelência e dos ilustres pares o anexo

il:;l:*:lei,.contando 
com a imprescindívetàquiescên.iu aá"ã;*#;j;;;;;," Estadual para a

Atenciosamente,

*i\***-* -.:.\1s-_:**_". .

REiNALDO AZAli1lBU JA SILVA
Governador do Estado

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRÊA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

Autoriza o poder Executiyo
de crédito ,o* oÁ'oo":; ;r';:;';:';:r:f#Z:,
.financiamento parcial do p*,gr;;;-;,
Infr ae s trut ur a de Tr ansp or t e s.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.Faço saber que a Assembleia Legisl"ri"" à."*ra e eu sanciono a seguinte Lei:
Aft' 1o Fica o Poder Executivo autorizadoa contratar operação de crédito perante o Bancodo Brasil s'A'' até o valor de R$ roo-.0ób'ooo,oo 1c"m ãirr',áã. a" reais), nor,".n , da Resorução cMNne 4'589' de29 de iunho de 2017, e suas alteraçoàr, a.rtmuãu ao financiamento parciar do programa de8ffii#::lX.i:,ilTi;t';t;,'"::;ãfu;tl;-i;;;i'Tffi,'., em especiar às disposições da rài

Parágrafo único' os recursos provenientes da operação de crédito serão obrigatoriamenteaplicados na execução dos empreenoimento, irevistos no ,ipui^a"sie artigo, ..rào ,"auaa a apricação de
:f ifi:::?'r'"Tffit;Trcoffentes, .À-.onrônancia com 

" t-i" do art. 3; á";i comprementar Federar

Art' 20 os recursos provenientes da operação de.crédito a que se refere esta Lei deverãoser consignados como receita no orçamento ou em ..taitá, adicionais, ,";',;;;;;o inciso II, § 1o, art.
'i;i|Hifffot"mentar ne 101, d'ióóó, e nos arts. 42 e 43,inciso rú au r-"iela"rur ne4.320 de r7 de

Art' 
^3o 

os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, asdotações necessárias às 
^amortizaço"r 

. aos pagamen,ãr'á", encargos, relativos aos contratos definanciamento a que se refere o artigo priÃeiro.

Art' 4o Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinadosaos pagamentos de obrigações decorrentes da operação à";à;;" ora autorizada.

Art' 5o Autoriza-se o Banco do Brasil, para fins de pagamento do principal, juros, tarifasbancárias e demais encargos financeiros e despesas d; õ;;ü; de crédito, a debitàr na conta corrente detitularidade do Estado, mantida em sua agência, a ser indicad

;:'1[:i::Jffi:]*:,::':1ff ffi.-lt"'"""'áriosàs"#Jil;JJT?;i[,Í#,r"ilf Hiff ;,
Paráqrafo único' Fica dispensada a emissão da nota de empenho para arealização dasdespesas a que se reõre este artigo, nos termos do § 1" do art. ao au r"i Federal ne 4320, de 1g64.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande,

--"-.--*'*çi-;*
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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