
ffiNAGorrnA§
Éstaüo da Bahlr 

- -r r rr r
riiin§EcREÍARIÀESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N.O 067/2022.
Alagoinhas,

ExcELENTÍsstnao SR.pRESTDENTE DA cÂuRRa MUNtctpAL DE vEREADoRES DE

ALAGOINHAS,

Senhor Presidente,

Encaminhamos a essa Egrégia Casa, para análise, apreciação e aprovação o

presente Projeto de Lei que trata de autorização para a abertura de créditos

suplementares ao Orçamento Municipal aprovado pela Lei no 2.59012021, de acordo com

a definição contida na Lei no 2.55012021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias

para o exercício financeiro de 2022.

Ocorre que a Lei n.o 2.624, de 21 de junho de 2022, que aprovou os limites: 30%

para suplementação, 70 o/o para abertura de excesso de arrecadação eTOo/o para superávit,

é insuficiente e impossibilita o município de realizar o repasse do governo federal para

pagamento de salário dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, bem

como utilização na sua totalidade dos recursos proveniente de excesso de arrecadação

necessários para cumprir atividades e finalidades precípuas da administração municipal no

decorrer deste exercício.

Atualmente, diversas dotações de despesas do Município apresentam insuficiências

de saldos, necessitando, assim, realizar suplementações por superávit financeiro, anulação

parcial e/ou total de dotações, e ainda os excessos de arrecadações, conforme prevê o

artigo 41 daLei 4.320164.

Diante do exposto solicitamos, doravante, autorização para abertura de créditos

suplementares à Lei Orçamentária em vigor, nos termos do Projeto de Lei em anexo à
presente mensagem.

Por fim, solicitamos que o presente projeto de lei receba tramitação em regime de

Urgência Urgentíssima, segundo o rito disciplinado pelo Regimento lnterno dessa Casa

Legislativa, recebendo o devido acolhimento em função da relevância do seu conteúdo.

Nesta oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.
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PROJETO DE LEI NO XXXX, DE 06 DE SETEMBRO OÉ.2022. OSo

"Autoriza o Poder Executivo a proceder à
aberlura de créditos suplementares ao orçamento do
Município, na forma que indica e dá outras
providências" .

o PREFETTO DO MUNTCíP|O DE ALAGOTNHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

legais, Íaz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e êu Prefeito do Município,

sanciono a segu inte Lei:

Art. ío - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limitês e

com os recursos abaixo indicados

lz"zz

| - decorrentes dê superávit financeiro até o seu

art.43, §1", lnciso I e §2o da Lei 4.320164;

ll - decorrentes do excesso de arrecadaçáo até

art.43, §'1", lnciso ll e §3" e §4o da lei 4.320164,

limite apurado, de acordo com o estabelecido no

o seu limite apurado, conforme estabelecido no

lll - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 30,00% (Trinta Por Cento)

das mesrnas, conforme o estabelecido no art.43, lnciso lll da Lei 4.320164, e com base no art.167,

lnciso Vl da Constituição Federal;

lV - decorrentes do produto dê operaçóês de crédito autorizadas âté o limite do mesmo, conforme

estabelecido no ad.43, §1", lncisolVdaLei 4.320164, e com base no art.32, §1o, lnciso ll da Lei

Complementar 101/00.

V - decorrentes da anulação da Reserva dê Contingência, em estrita observância ao disposto na

Lel Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000, e na íorma definida na Lei de Diretrizes

OrÇamêntárias de 2021

§1o - A apuração do excesso de arrecâdação, de que trâta o art.43, §3o, da Lêi 4.320/1964, será

realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçâmentária da rêceita para fins dê

abeÍ1ura de créditos adicionais suplemêntares, conforme exigência contida nos arts. 8o, parágrafo

único, e 50, Inciso l, da Lei Complementar 101/00.

§2" - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1o, lnciso I e § 20 da Lei 4.32011964,

será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior

para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts.8o,

parágraÍo único, e 50, inciso l, da Lei Complementar 101/00.
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Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE Do PREFEITo DO MUNrcíPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, EM 06 dE

setembro de 2022.
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