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EilTRADA NESTA SECRETARIA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOIN

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N.O 05712022. \ l,'. ..,'t\ 
-

Alagoinhas, 0B de junho de 2022

ExcELENTÍsstnao sR. PREsTDENTE DA cÂMARA MUNtctpAL DE vEREADoREs DE
ALAGOINHAS,

Senhor Presidente,

Trata o presente Projeto de Lei, da autorização para abertura de crédito adicional
especial ao orçamento municipal em vigor, buscando a inclusão de ação orçamentária
que tem como objetivo o registro do pagamento de indenização aos profissionais da
educação.

A proposição ora encaminhada busca também autorização para além da inclusão
da ação a utilização de mais de 60% do valor de superávit, para viabilizar o pagamento
de indenização aos professores tendo como fonte de custeio o recurso do precatório do
FUNDEF, autorizada através da Lei no 2.615 de 09 de maio de 2022.

Exatamente por não dispor a Lei Orçamentária de limite de suplementação
suficiente para atender as demandas governamentais, é que nos oportuniza, apresentar
o apenso Projeto de Leique 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 pelo Regimento lnterno dessa Casa da Cidadania, recebendo o devido
acolhimento em função da relevância do seu conteúdo.

Nesta oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.

JOAQUIM BELARMINO Assinadodeformadisitat porcARDoso '*oj3,!9,X1?yio.o,,o'.
NETO:2551 0231 572 Dados: 2022.06.08 lr:r 3joo -03'oo.

Joaquim Belarmino Cardoso Neto
Prefeito
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TADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

INETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEt N' 3í , DE 08 DE JUNHO DE 2022
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o PREFEITO Do nltuucípto DE ALAGoTNHAS, ESTADo DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu prefeito do
Município, sanciono a seguinte Lei:

Art' 1o - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional
especial até o valor de R$ R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) ao
orçamento municipar em vigor, para atender à seguinte programação:

Art' 2., o recurso disponível para atender a abertura do Crédito Adicional Especial,
autorizado no artigo 10 desta Lei, é o proveniente de superávit financeiro na forma
estabelecida no art.43, §1o, lnciso le §2o da Lei 4.320t64 c/c com os art. go, parágrafo
único, e Art. 50, inciso l, da Lei complementar 101/00, conforme detalhamento a seguir
evidenciado:

1 2.368.0003.2.2eS - nOono
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

GABINETE DO PREFEITO

STN:2.544-necffi
Judicial FUNDEF - precatório

Art' 3., - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o crédito adicional especial de que
trata esta lei, nos rimites e com os recursos abaixo indicados:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o
estabelecido no art.43, §1o, rnciso r e §2o da Lei Federar 4.320164;
ll - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido
no art.43, §1o, lnciso ll e §3o e §4o da Lei Federal 4.320/64;
lll - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 1oo%(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.16z, lnciso Vl da constituição Federal.

Art' 4., '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 previstos na ação
especificada no artigo 1o desta Lei.

Art' 50 - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e Prioridades da Administração Municipal
para exercício de 2022, em decorrência do crédito adicional especial autorizado nesta Lei.

AÉ. 6(, - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICíPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, EM08 de JUNHO de2022.

JOAQUIM Assinado de forma digitat porBELARMINO ioeeur^/l seuR^4rr{õ

cA.RDoso S:ll:;3,)T,,;iilli;ii'"
NETO:25510231572 -03'oo,

Joaquim Belarmino Cardoso Neto
prefeito



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIçÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI No

03812022.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apos estudos

ao Projeto de Lei no 038t202[ de autoria do Poder Executivo, que

"Abre ao orçamento fiscal do município, crédito adicional
especial até o valor de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões
de reais), para os fins que especifica e dá outras providências",
opina pela sua tramitação devido a sua constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

1 de junho de 2022.

ntos Almeida - Presidente

- Relator

- Membro.

APROVADÜ
Na Sessão do llq(LQá/ 27-

Ver. Jorge

Ver Edvaldo

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.005-670 - Fone: (75) 3182-3333
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

PARECER DA COMTSSÃO DE FTNANÇAS,
FtscALtzAÇÃo, oRçAMENTO, DESENVOLVTMENTO
ECONOMICO E EMPREGO E RENDA AO PROJETO DE
LE! No 038t2022.

A comissão de Finanças, Fiscalização, orçamento, Desenvolvimento
Econômico e Emprego e Renda, após estudos ao projeto de Lei no
03812022, de autoria do poder Executivo, QUê 

,,Abre áo orç".ento
fiscal do município, crédito adicional especial até o va!ór de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), para os fins que
especifica e dá outras providências,,, opina pela sua tramitação
regimental

Esteéonossoparecer,
Salvo melhor 1uizo.

Sala das Comissões, em 21 de junho de 2022.

mrqueiro da silva - Presidente

hselmo Cerqueira dos Anjos - Relator

Ver. Arão Jose Oliveira Ferreira - Membro.

.. APROVI\DC)
Na Sessão ao {a?1t

Ver. Anderso

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEp.: 4g.005-670 - Fone: (75) 31g2-3333
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