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ESTADO DA BAHIA

RA MUNICIPAL DE ALAGOI

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N.O 04712022.
Alagoinhas, 08 de abril de 2022

EXCELENTíSSIMO SR.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 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 2.601, de 10 de fevereiro de 2022, que aprovou os limites:

30o/o para suplementação, 30o/o para abertura de excesso de arrecadação e 50% para

superávit, é insuficiente e impossibilita o Município de realizar a devolução de recursos e

suprir as demandas necessários para cumprir atividades e finalidades precípuas da

administração municipal no decorrer deste exercício.

No decorrer do exercício, diversas dotações de despesas do Município apresentarão

insuficiências de saldos, necessitando, assim, realizar suplementações por superávit

financeiro, anulação parcial e/ou total de dotações, e ainda por possíveis excessos de

arrecadações, conforme prevê o artigo 41 daLei 4.320164.

Já neste mês de abril, será necessário realizar a utilizaçáo na sua totalidade dos

recursos provenientes de superávit nas fontes do FUNDEB, atender a continuação das

obras de construção das Unidades Básicas de Saúde da Baixa da Candeia e Santo Antônio,

bem como, devolução ao Fundo Nacional de Saúde dos recursos relativos aos

equipamentos não adquiridos parc a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, para fins de

readequação da rede física do SUS.
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Diante do exposto solicitamos, doravante, auto rização para abertura de crédítos
suplementares à Lei orçamentária em vigor, nos termos do projeto de Lei em anexo à
presente mensagem.

Por fim, considerando que o saldo financeiro do FUNDEB só poderá ser utilizado
pelo Município até 30104 deste ano, 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.

JOAQUIM Assinadodeforma digitat por

BELARMINO roAQUlM BELARMINo

cARDoso Sâj3ii3,)il?;3':;,i:,',':"
NETO:255 I 0231 572 -03'oo'

Joaquim Belarmino Cardoso Neto
Prefeito Municipal
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pRoJETo DE LEI No âa ,DE oB DE ABRTL DE 2022

,'AIJTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER
A ABERTURA oe cnÉorros SIJPLEMENTÁREs
Ao aRçAMENTo Do tvtttNtcípto, NA FoRMA
euE tNDtcA E DA ourRAs pnovtoÊNcrÁs".

O PREFEITO DO TVIUI.IICíPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO dC 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 Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos

limites e com os recursos abaixo indicados:

| - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o

estabelecido no art.43, §1o, lnciso le §2o da Lei 4-320164;

ll - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 30,00% (Trinta Por Cento),

conforme estabelecido no art.43, §1o, lnciso ll e §3o e §4o da Lei 4.320164;

lll - decorrentes de anulação parcialou total de dotações, até o limite de 30,00% (Trinta Por

Cento) das mesmas, 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 de operações de crédito autorizadas até o limite de

1OO% (cem por cento), conforme estabelecido no arl.43, §1o, lnciso lV da Lei 4.320164,

e com base no art.32, §1o, lnciso Il da Lei Complementar 101/00;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência até o limite de 30% (trinta por

cento), em estrita observância ao disposto na Lei Complementar no. 101 , de 04 de maio de

2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

s1o - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3o, da Lei 4.3201'1964,

será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita
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para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos
arts.8o, parágraÍo único, e 50, inciso l, da Lei Complementar 1O1lOO.

§2' ' A apuração do superávit financeiro, de que trata o art.43, §ío, rnciso r e § 20 da Lei
4'32011964, será realizada em cada Íonte de recursos identificada no Balanço patrimonial
do exercÍcio anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme
exigência contida nos arts. go, parágraÍo único, e 50, inciso r, da Lei comprementar 1o1roo.

Art.20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubricação, revogadas as disposiÇões em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICíPIO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, EM
08 de abril de 2022.
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Prefeito Municipal


