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EXCELÊNTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA/SP

Requerimento n. 03/2019

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO da Câmara Municipal de Guzolândia, por
decisão da maioria, com fundamento nos arts. 31, §1º, 50 §2º cc art. 5º, inciso XXXIII, ambos da
CF/88, inciso III do Decreto-lei 201/1967, Lei de Acesso a informação, Lei de Responsabilidade
Fiscal e lei 8666/93, todos instrumentos de desempenho da missão constitucional dos Edis, vem, à
presença de Vossa Excelência, REQUERER INFORMAÇÕES OFICIAIS, com observância aos
art. 167 da CF, arts. 29/40 da LRF, LC 101/2000 e Resolução do Senado Federal n. 43/2001, nos
termos que segue:

DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES:

Em razão do Projeto de Lei n. 28/2019, enviado para deliberação no último dia 11,
dado o valor da operação de crédito e o porte do nosso Município, as necessidades da população
Guzolandense e a responsabilidade dessa Casa de Leis, requer os seguintes documentos:
1) Relatório de impacto financeiro operação de crédito, objeto do Projeto de Lei e, questão, no
orçamento do Município;
2) Despesa de capital efetivamente realizada no exercício de 2019;
3) Existência de operação de crédito por antecipação de receita;
4) Cópia do projeto de investimento da infraestrutura, incluindo planilha de custo da obra;
5) Descrição do veículo a ser adquirido e valor;
6) Valor numérico em caixa e/ou aplicações, instruído com documentos correspondentes;

7) Valor total de precatório incluído até 01 de julho de 2019.
8) Previsão do valor total dispensado para pagamento de 13º salário dos funcionários;
9) Declaração do ordenador de despesa quanto a capacidade de pagamento do empréstimo pelo
Município;
10) Montante estimado da garantia ofertada;
11) Valor de cada parcela do financiamento, com apontamento do principal e dos juros que a
compõe.
Importante frisar que as informações acima não são passíveis de verificação pelo portal
da transparência.

Certo de que o pedido será atendido na maior brevidade, renovamos votos de mais
elevada estima e consideração.

Guzolândia, 17 de julho de 2019.
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PROJETOS ORIGINAIS ESTÃO À DISPOSIÇÃO, PARA CONSULTA, NA SECRETARIA
DA CÂMARA.
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