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ESTADO DA BAHIA i
pRE FE Ir u RA M u NI c IPA L D E rr,.rcogt*lf3ADA I lsrA jt:t*1f

cABINETE Do PREFEITo i sr", /6 t 'éJJe-.ABTNETE Do PREFEIT. I g*,/6 t_?4\M
MENSAGEM No. 00512018.

ExcELENrisstllo SENHoR PRESIDENTE
ALAGOINHAS.

Senhor Presidente,

Alagoinhas, 21de fevereirro de 2018.

ol cÂrueRA DE vEREADoRES DE

Trata o presente Projeto de Lei da autorização para abertura de crédito adicional

especial'ao Orçamenio Municipal visandg 11rylys-'g"d9ilol9lo-9lq'L:ntário 
sob o

número oo03 - AMoRTtzAÇÃo E ENcARGoS DA DivtDA PUBLICA INTERNA.

A proposição ora encaminhada tem por objetivo adequar o orçamento para a

amortização e encargos da dívida publica'

Exatamente por não dispor a Lei orçamentária de dotaçÕes específicas para as

despesas citadas acima, é que nos ofortuniza, apresentar o apenso Projeto de Lei

que é de interesse dos muníciPes.

Por tudo aqui exposto, requeremos a V. Excelência e aos llustres Edis, que o

presente Projeto de Lei tramite em regime de urgência urgentíssima, segundo o rito

disciplinado peto Regimento lnterno d'etta casa da cidadania, recebendo o devido

acolhimento em função da relevância do seu conteudo.

Nesta oportunidade, renovamos protestos de estima e cons

JOAQUIM CARDOSO NETO

nicipal
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PROJETO DE LEI NO
oo I DE 2018

"ABRE AO oRÇAMENTO MUNICIPAL'

ingóno aolctoxÁL ESPEcIAL No vALoR

éLõÉÁa DE R$ 82.4oo,oo (olrENrA E Dols

úri É euArRocENros REAIs), PAR4-os
Êiús- euE ESPEcIFIcA E DA ourRAS
pnovloÊNclAS".

oPREFEIToMUNIGIPALDEALAGoINHAS,ESTADoDABAHIA,noUSo
de suas atribuiçÕes legais, faço saber que a câmara de Vereadores aprova e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica o chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito

adicional 
"spe"iaiÃo 

,áró, de R$ AZ.aOo,oo (oitenta e dois mil e quatrocentos reais)'

ao Orçamento municipal e, ,igoi,';-f,;;; da Superintendência Municipal de

ii.nrporte e Trânsità, para atendêr à seguinte programação:

3.2.90 - JUROS E
ENCARGOS DA DIVIDA

28.843.0099 0003 -

AMORTIZAÇAO E

ENCARGOS OA DIVIOA
púgl-tce INTERNA

031717'
supERttttEuoÊrucn

MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E

TRANSITO

31700 -

supeRtNtEttoÊHCtR
MUNICIPAL DE

TRANSPORTE E

rnÂNsro

Art. 20 - os recursos disponíveis para atender a abertura do credito Adicional

Especial, autorizado nô.rtigo io desta Lei, são os provenientes de anulação parcial

de dotaçÕ". orçrrLntárias-na tormã-eitabelecida no art' 43' § 1o' lnciso lll da Lei

4.3ZO1O4, e com respaldo e fundain;f no Art' 167' lnciso Vl da Constituição

Fedàral, conforme detalhamento a seguir evidenciado:

3.1.90. PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

26.122 0013.2010 -

GESTÃO DE PESSOAL
ADMINISTRATIVO E

ENCARGOS GERAIS

4.6.90 - AMORTIZAÇÃo
oR oÍvtoR
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Art. 30 - Fica o poder Executivo, havendo necessidade, respeitadas as

demais prescrições constitucionais ã no" termos da Lei no 4'320t64' aulorizado a

fazer suplementação nos elementos descritos no art'1o' obedecendo ao limite

estabelecido no art.4oda Lei Orçarã-nt,ti'Án'"f no 2'415 de 04 de janeiro de 2018'

Art.40-AutorizaoPoderExecutivoaefetivarainclusãoe/oualteraçõesde
grupo de despesr, rãã"fiOade deãpiüàçá" e.fontes de recursos que não estejarn

Éiãiútã. nas'açoãs especificadas no artigo 1o desta Lei'

Art.So.FicamalteradaseatualizadasaSMetasePrioridadesda
Administração Municipal para 

"*"r.i.ià 
de 2018, em decorrência do crédito adicional

especial autorizado nesta Lei'

Art.60.EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação.

MUNICIPAL

,

:


