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Alagoinhas, 'l I de março de2021 .

DA CÂMARA DE VEREADORES DE

\
IISenhor Presidente,

Trata o presente Projeto de Lei, da
adicional especial ao Orçamento Municipal
despesas com a celebraçáo do Convênio

"utoro 
çãffi^ .b",1ur^ de crédito

Ministério da Cidadania.
O crédito especial irá incluir a açáo 1.199 - construçáo, ampliação e

modernizaçáo de equipamentos esportivos, buscando viabilizar a contabilização das

despesa cóm consúução e ampliaçáo de equipamento esportivos
A proposiçâo óra encaminhada busca a inclusão do projeto, considerando a

necessidade de adequação do orçamento previsto.

Exatamente por se traiar de ajuste, é que nos oportuniza apresentar o apenso

Projeto de Lei que é de relevante interesse público.
Por tudo aqui exposto, requeremos a V. Excelência e aos llustres Edis, que o

presente projeto àe Lei tramite em regime de Urgência Urgentissima, segundo o

rito disciptinaão pelo Regimento lnternõ dessa Casa Legislativa, recebendo o devido

acolhimento em funçáo da relevância do seu conteúdo.

buscando cri{r açáo que suporte as
no 68282712014 celebrado junto ao

Nesta oportunidade, renovamos proteslos de estima e consideração'

JOAQUIM BE NETO
MUNICIPAL
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PROJETO DE LEI NO 2021.

"ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL E DA
sEGURIDADE §octau Do ntturutcíPlo,
cnÉotro ADtcloNAL ESPEcIAL No vALoR
cLoBAL DE R$ 1.850.649,00 (uM tutlxÃo e
OITOCENTOS E CINQUENTA MIL E

sEtscENTos E QUARENTA E NOVE REAIS),
para os fins que especifica e dá outras
providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO dE SUAS

atribuiçÕes legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1o , Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito

adicional especial no valor de R$ 1.850.649,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta

mil e seiscentos e quarenta e nove reais),ao Orçamento Fiscal e da Seguridade

Social em vigor, em favor da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, para atender

à seguinte programação:

oPfoe

VALOR RS

1.000,00

299.000,00

1.550.649,00

R$ í.850.649,0

Art. 20 - Os recursos disponíveis para atender a abertura do crédito adicional

especial, autorizado no artigo 10 desta Lei, são os provenientes de superávit

financeiro, especificamente-das fontes de recursos 9224.000 - Transferência de

Convênios - Ôutros, no valor de R$ 1'550'649,00(um m1tn39 e- 
-quinhentos 

e

cinquenta mil e seiscentos e quarenta e nove reais) e 0200'000 - Recursos

Ordinários, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)' na forma estabelecida

3.3.90 - ReltcRçÔes
DIRETAS27.812.0006.1 199-

corusrnuçÃo,
nnlteltnçÃo e

MoDERNIZAÇÃO OE
EQUIPAMENTO

ESPORTIVO

03.07.07 -
SECRETARIA DE

CULTURA,
ESPORTE E
TURISMO

03.07.00 -
SECRETARIA DE

CULTURA,
ESPORTE E
TURISMO +t.so - APLICAÇ

DIRETAS

no art.43, §1o, lnciso I e §2o da Lei Federal 4'320164'
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Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o credito adicional
especial de que trata esta lei, nos limites e com os recursos abaixo indicados:

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

ll - deconentes do excesso de arrecadaçáo até o limite do mesmo, conforme
estabelecido no art.43, §1o, lnciso ll e §3o e §4o da Lei Federal 4.320164;

lll - decorrentes de anulaçâo parcial ou total de dotaçóes, 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, e com base no Art.167'
lnciso Vl da Constituição Federal.

Art.40 - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusáo das açÕes e/ou
alteraçÕes de grupo de despesa, modalidade de aplicaçáo e fontes de recursos que
não estejam previstos na ação especificada no artigo 1o desta Lei

Art. 5o - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e Prioridades da
Administração Municipal para exercício de2021, em decorrência do credito adicional

especial autorizado nesta Lei.

Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNI em 1 1 de março de 2O21.

JOAQUIM


