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ESI'ADO DA BAIIIA
PREFEITURA MUNICIPAI, DE AI,AGO

GABINEl'E DO PRETTEITO

MENSAGEM NO. OO7 12018.

Alagoinhas, 19 de abrrlde 2018

ExcELENTÍsslruo sENHoR PRESTDENTE DA cÂMARA DE vEREADoRES DE ALAGotNHAS.

Senhor Presidente,

Trata o presente Projeto de Lei da autorização para abertura de
crédito adicional especial ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Soiial Municipal

A proposição ora encaminhada busca inclusão de novo grupo
modalidade de aplicação, em projeto/atividades já existentes para contabilizaçao oo
contrato cujo objeto e a prestação de serviços de gerenciamento e supervisão de obras.
considerando a necessidade de adequação do orçãmento previsto com a execução das
açÕes do Program3_de Requalificação Urbana, Ambiental e Promoção Social do MLnicÍpio
de Alagolnhas - CAF.

Vale ressaltar, que não se trata de nova operação de crédito. Apenas
de ajuste contábil na execução da operação de credito externa - 

-Cnf 
que alguns itens

não podem ser caracterizados como investimento, modalidade de aplicaçao +la.gO. por
isso, a necessidade de incluir a modaridade de aplicação 3.3.g0.

Exatamente por se tratar de ajuste orçamentário e por não drspor a
Lei Orçamentária na ação referida o grupo de despesa, modalidade de aplicação i s.so
(Outras Despesas Correntes - Aplicaçoes Diretas), e que nos oportuniza, apiesentar o
apenso Projeto de Lei que é de interesse dos munícipes.

mos protestos de estima e consideração

O CARDOSO NETO
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ESTADO DA BAHIA
PREITEI'I'URA M UN ICIPAI, DE AI,ACOI NTIAS

CABINEl'E DO PREFEI'I'O

PRoJETo DE LEr No 0lç DE 20i8.

"ABRE AO ORÇAMENTO FTSCAL E DA
SEGURTDADE soctAL Do tuurutcipto, cREDlro
ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR GLOBAL DE
n$ 400.000,00 (QUATROCENTOS Mt!_ REAIS),
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS
pRovtoÊNctAS,,.

O PREFEITO MUNTCIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO dC
suas atribuiçÕes legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. ío - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédrto
adicional especial no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ao orçamentoFiscal e da Seguridade Social em vigor, u, favor da Secretaria Muniiipal de
lnfraestrutura, para atender à seguinte programação:

FUNCIONAL / PROGRAMA SEGUNDO A
NATUREZA

3O5OO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

O3O505. SECRETARIA
MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

15 451 .0007.1 185 - PROGMMA DE
REouALtFtcAÇÁo URBANA,

AMBIENTAL.E PRoMoÇÃo SoCIAL Do
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

4191ooo - |

operaÇÕes de I

Crédrlos I aoo oor: 0r.

Art' 20 - Os recursos disponíveis para atender a abertura do Crédito AdicionalEspecial, autorizado no artigo 1o desta Lei, são os provenientes de anulação parcial de
dotaçÕes orçamentárias na forma estabelecida no art.43, § 1o, lnciso lil da Lei 4.320164,e com respaldo e fundamento no Art. 167, lnciso Vl da Constituição Federal, conforme
detalhamento a seguir evidenciado:

nrouçÃo
ÓRGÃo UNIDADE FUNCIONAL / PROGRAMA SEGUNDO A

NATUREZA FONTE VALOR R$

3O5OO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

O305O5 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA

15 451 0007.1 185 - PROGRAMA IIE
REOUALIFICAÇÀo URBANA

AMBTENTAL.E pRoMoÇÀo soclAL Do
MUNICII'IO DE ALAGOINHAS

4191000 -
OpeÍaÇôes de
Crédrtos
Externas

400 c00 00

TOTAL 400.000,00



ESI'ADO DA BAIIIA
PREFEIl'URA MTJNICIPAI., DE ALAGOINIIAS

CABIN E'TE DO PREFEI"I'O

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o crédito adicional especial de
que trata esta lei, nos limites e com os recursos abaixo indicados:

| - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o
estabelecido no ar1.43, §1o, lnciso I e §2o da Lei Federal 4.320164;

ll - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme
estabelecido no art.43, §1o, lnciso ll e §3o e s4o da Lei Federal 4.320164,

Ill - decorrentes de anulação parcial ou total de dotaçÕes, até o limite de 100%(cem por cento) dos créditos orçamentários no orçamento vigente, conforme o
estabelecido no art.43,lnciso lll da Lei Federal 4.320164, ó corn base 

-no 
Art 167. lnciso Vl

da Constituição Federal.

Art. 40 'Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão e/ou alteraçÕes de grupo
de despesa, modalidade de aplicação e fontes de recursos que não estejam previstós na
ação especificada no artigo 1o desta Lei.

Art. 50 - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e Prioridades da Administração
Municipal para exercício de 2018, em decorrência do crédito adicional especial autorrzádo
nesta Lei.

Art. 60 - O crédito adicional especial autorizado nesta Lei será consignado àestrutura de custos do Órgáo 30500 - Secretaria Municipal de lnfraestrutura. e
incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa da unidade 030505 - secretarra
Municipal de lnfraestrutura.

Art. 70 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçÕes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AGOINHAS, em 19 de abrit de 20tB

JOAQUIM BE CARDOSO NETO
PREF MUNICIPAL


